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תא"ל (במילואים) רון כתרי
ראש המכון לחקר מודיעין ומדיניות
הפרסום הראשון של “המכון לחקר מודיעין ומדיניות" עוסק באחת הסוגיות
הדרמטיות והכאובות של מדינת ישראל ,החברה בישראל והמודיעין – ההתרעה
(שלא הייתה) מפני מלחמה ב־.1973
אבירם ברקאי ,חוקר וסופר ,משתף אותנו בשיחות ממושכות שקיים לאחרונה
עם ראש אגף המודיעין באותה עת ,האלוף (דימ') אלי זעירא ,מפגש טעון ,שטרם
התקיים כמותו עד כה .זעירא מישיר מבט ,מתלבט ,מכה על חטא ,אינו מתחמק
מאף שאלה ,קשה ככל שתהיה ומסביר על אודות התקופה שקדמה למלחמה,
ה"קונספציה" ומאפייני החשיבה המדינית והצבאית ,מרקם היחסים במודיעין בכלל
ושלו — כמפקדו — בפרט.
זעירא נוטל אחריות ,כאמור ,אך נדרש להסביר את החלטותיו ופעולותיו,
לבטיו ותפיסותיו באשר למה שהתרחש לפני ארבעה עשורים ,ב"ליקוי המאורות"
שחווינו .השיח עם ברקאי מאפשר בחינה בהירה של מערכות היחסים של זעירא
עם קברניטיו ,עמיתיו ופקודיו ,את תפיסתו באשר למנעד האחריות שלו ואת הבנתו
(אז והיום) את יכולתנו “להבין את הערבים" .הוא שב ואומר –"טעיתי"“ ,אפשר
וטעיתי" ...ומאפשר לנו הבנה ,מעמיקה מאי־פעם ,בחתירה לזיקוק האמת על
המתרחש ,בנושאים שהסעירו את הציבור בישראל:
● האם ידע את דבר המו"מ המדיני קודם למלחמה?
● תפיסתו בנושא התרעה מפני “יכולות" ולא מפני “כוונות" ,אז ובדיעבד.
● מדוע לא שינה בערב יום הכיפורים את ההערכה “סבירות נמוכה למלחמה"
ומה הייתה השפעתה על מוכנות צה"ל?
● ההייתה בידי אמ"ן תוכנית מלחמה מצרית מעודכנת?
● סוגיית הפעלת “האמצעים המיוחדים" — האם נתן הנחיות להפעילם?
● ההיה הסוכן המצרי הבכיר אשרף מרואן “כפול"? ועוד...
כהשלמה לראיון ,נפגש ברקאי עם ראש המוסד דאז ,צבי זמיר ,בר־פלוגתא מר
לזעירא ,שנדרש להתמודד עם סדרת שאלות קשות“ ,נושכות" ,שמערערות מספר
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אמיתות מבית־מדרשו ,כמו“ :המלחמה המוגבלת" והצגתו בציבור בתור “מתריע
לאומי" .ברקאי אינו מסתפק בזמיר .כדי לחדד עוד את התמונה ולהתקרב ככל הניתן
לפתרון “חידת זעירא" ,ערך סדרת ראיונות עם כמה מבכירי אמ"ן בעת ההיא ,על
אודות התנהלותו של זעירא מפקדם ומעורבותו בצומתי החלטה והתלבטות.
אבירם ברקאי יזם את המפגש הממושך עם זעירא כחלק מעומק חקירתו את
מלחמת יום הכיפורים מזוויות שונות .הוא הביא הדברים והציע לפרסמם במסגרת
המכון לחקר מודיעין ומדיניות ,במה הולמת בעיניו .לאחר שקראתי פעמים מספר
את הטקסט ,אני סבור כי ראוי המכון להוות אכסניה לעבודה זו וראויים הנושא
והשותפים לו — זעירא וברקאי — לבוא לידי ביטוי פומבי ,מכבד ומקצועי ,במסמך
הראשון שמפרסם המכון.
מלחמת יום הכיפורים הייתה בבחינת שבר לאומי לכולנו .עוצמת הזעזוע שספגו
ב־ 1973המדינה והחברה בישראל בכלל ואנשי המודיעין בפרט ,מביאה לכך שאנו
שבים לעסוק בסוגיות הקשורות במלחמה ההיא והן ישובו ויידונו ,מן הסתם ,מזוויות
שונות גם בעתיד .בשיחותיו הנוקבות של אבירם ברקאי עם ראש אמ"ן במלחמת יום
הכיפורים ,האלוף (דימ') אלי זעירא ,יש תרומה מהותית להבנת ההתרחשויות דאז
ומבט נוקב לליבו ולאורח חשיבתו של מי שעמד אז בראש המערכת — ושילם את
המחיר ,מקצועית וציבורית .ובעיקר – יש בדברים שיעור מאלף על מגבלות הדעת
(כמה הרבה ידענו ,כמה מעט הבנו ,)...הצורך החיוני בקשב וברגישות וחשיבותה של
הספקנות.
אנו מזמינים את הקוראים להגיב לתכני מסמך זה .המכון יפרסם התגובות בבוא
העת (בכפוף לשיקולי עריכה) במסמך עוקב.

“ארץ כי אביא עליה חרב ולקחו עם הארץ איש אחד מקציהם ונתנו אותו
להם כצופה....וראה הצופה את החרב באה ולא תקע בשופר והעם לא
נזהר( "...יחזקאל ,ל"ג)
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על הרלוונטיות
ד"ר צבי שטאובר
יו"ר המל"ם

מלחמת יום הכיפורים הייתה אירוע מכונן ברמה הלאומית ועבור רבים טראומה
ברמה האישית והפרטית .הניצחון הצבאי במלחמה ,למרות תנאי הפתיחה הנחותים,
יצר את המציאות האסטרטגית הנוחה יחסית שעמה חיה ישראל יותר משנות דור.
אולם כל זה עומד בצל המחיר הכבד ששולם ,הזעזוע ,הפצעים וסימני השאלה
המלווים אותנו גם היום.
רבות נכתב על מלחמה זו ,בדרך כלל ביקורת והטחות אשמה ומעט נטילת
אחריות .בשנים האחרונות הופנתה תשומת הלב גם לתפקוד מערכים אחרים של
צה"ל במלחמה ,אולם עיקר הביקורת ממוקד ב"ליקוי המאורות" באגף המודיעין
ואצל ראשיו ,שכשלו ביעדם המרכזי  -התרעה מפני מלחמה .האלוף (דימ') אלי
זעירא כראש אמ"ן הוא הכתובת העיקרית לביקורת זו.
מחקרו של אבירם ברקאי “משק כנפי הטעות" ,מוסיף נדבכים על מה שכבר
פורסם בנוגע לתפקודו של אלי זעירא ,מאיר “פינות אפלות" ומאפשר יותר מהצצה
על האיש ,לבטיו ,שיקוליו והתנהלותו ,תוך מאמץ לרדת לחקר “האמת" ,ככל שיש
כזו.
זהו הפרסום הראשון של המכון לחקר מודיעין ומדיניות ,שהוקם השנה במרכז
למורשת המודיעין בראשות תא"ל (מיל') רוני כתרי .המכון ,שיפעל במקביל ל"מרכז
מאיר עמית למודיעין וטרור" ,יעסוק בהיסטוריה של המודיעין ,במתודולוגיה,
בממשק בין המודיעין למדיניות ובכל תחומי “המודיעין כמקצוע" .ייעודו :לעורר
דיון ,לתת ביטוי למחלוקות “לשם שמים" ולהציף סוגיות שונות .בפרסום עבודתו
של אבירם ברקאי ,מממש המל"ם גם את תפקידו בכל הקשור לשימור מורשת
המודיעין והנחלתה ולמחקר המודיעין.
פרסום זה בא בהמשך לסדרת ימי עיון שערך המל"ם לפני כשנה על מלחמת
יום הכיפורים 40 ,שנה לאחר שפרצה וכשנה לאחר פרסום ספרו של עמוס גלבוע על
שורשיו ,חייו ותפקודו של האלוף אהרל'ה יריב ,הנחשב על ידי רבים ל"מר מודיעין".
הרבה השתנה בקהילת המודיעין מאז מלחמת  - '73בדרך פעולתה ,בתחומי
האחריות ,בתפוקותיה ,בטכנולוגיה ועוד .אולם התובנות והשאלות שעולות ממסמך
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זה רלוונטיות הן גם היום .בין היתר ,נוגעים הדברים בעוצמתו הרבה של ר' אמ"ן
(גולדה מאיר“ :לא יכולתי להתמודד עם ר' אמ"ן") כנושא באחריות־העל להערכה
הלאומית .למרות כל הניסיונות  -באמצעות ועדות חקירה והקמת גופים חדשים,
רחוקה עדיין מערכת המודיעין ,ככל שהדבר נוגע להערכה הלאומית־אסטרטגית,
מלהיות מאוזנת.
ראש אמ"ן ,כלובש מדים ,נהנה מבית ומחוץ ממעמד חריג ,ודאי בהשוואה
לקהילות מודיעין במדינות אחרות .לכך קשורות גם סוגיות נוספות של מערכת
הקשרים הארגונית של ר' אמ"ן  ,היקף אחריות ראש חטיבת המחקר ובכלל  -מקומו
של המודיעין האסטרטגי וכפיפותו ,אם נזכור שבארץ לא התפתחו תרבות ומסורת
של “מכוני חשיבה" כמו בארה"ב.
המסמך נוגע בכמה שאלות מרכזיות הקשורות לעבודת המודיעין ,כגון :הכשרת
חוקרים ותחומי אחריות ,ובמוקד  -סוגיית המנהיגות במודיעין .אהרל'ה יריב ז"ל,
שטעה אף הוא בכמה מהערכותיו האסטרטגיות ,ואלי זעירא יבל"א ,מייצגים במידה
רבה שני מודלים מנוגדים למנהיגות במודיעין בכל הקשור להערכה האסטרטגית.
בעוד שיריב קידש את הספקנות ,את הזהירות והיעדר “שורה תחתונה"
חד־משמעית ,זעירא לעומתו ,שנהנה מיוקרה צבאית רבה והיה כנראה בדרכו
לרמטכ"לות ,שם דגש על דמות “המפקד" ,הקרין ביטחון בהערכותיו והיה נכון לנדב
“שורה תחתונה" .התרבות הארגונית שבנה יריב במשך שנים ארוכות החזיקה מעמד
פחות משנה מאז עזב את תפקידו.
ומהו הקשר שבין יכולת אישית ומקצועית של החוקר לבין הערכה נכונה? מכמה
פרסומים על מלחמת  '73ניתן להתרשם בקלות שקברניטי המודיעין של אז היו
“רשעים" ,שהתעלמו באטימות־לב מהידיעות הברורות שמתרגשת עלינו מלחמה,
ידיעות שכל הדיוט בעל שכל ישר היה מפרשן נכון .ובכן ,לא חוסר מקצועיות
הייתה בעייתם של ראשי המערכת דאז .הם היו מטובי אנשינו .אם הייתה להם
בעיה ,הייתה זו אולי דומיננטיות היתר והביטחון העצמי שרכשו ,יש לומר בצדק
כנראה ,בכוח אישיותם ויכולותיהם .ברור שקשה לקבוע מראש למי יש סיכוי גבוה
יותר לספק הערכה נכונה ,זאת בגלל המשתנים הרבים הכרוכים בעניין .ברור בכל
מקרה שחוקרים הנחשבים מוצלחים ,יכולים  -בהיעדר “איזונים ובלמים"  -לגרום
לטעויות גדולות.
לכך יש להוסיף את המסכת הסבוכה של האינטראקציה בין האיסוף למחקר ,או
בהפשטה ,הקשר בין ה"ידיעה" ל"הבנה".
משחר האנושות ,שואלים כולם ,בכל תחום בחיים“ :מה יילד יום?" חברות ודתות
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הציעו פתרונות משלהן ,בין השאר בדמות מכשפים“ ,מעלים באוב" ,נביאים וכוהנים
ובמאה האחרונה גם באמצעות גישות מדעיות יותר .אולם כל אלה אכזבו בדרך
כלל את הצרכנים שלהם :בשוק הפיננסי ,בפוליטיקה ובאסטרטגיה .לעתים הסתבר
שדעת ה"מקצוענים" אינה טובה יותר מ"חוכמת ההמון".
יכולות איסוף המידע התעצמו ,חדירתו ותפוקותיו רק זינקו ,אולם המחקר
וההערכה ,למרות כל המאמצים וההתפתחויות בתחום “ניהול הסיכונים" ,ממשיכים
להיות כפותים בתוצריהם למגבלות אנוש וליכולת עיכול מוגבלת בשל המשתנים
הרבים ,כמו גם הקשיים ב"בשלות" המעריכים .התוצאה :המחקר טועה ,שוב ושוב,
גם בתחומים הנשענים על מידע מדיד ,ורק לעתים רחוקות יש לו יכולת לספק
לקברניטים “שורה תחתונה" אמינה .המציאות מסרבת בעקביות להתפתח על פי
התסריטים שלנו .לדוגמה — ורק כדוגמה — ראו מקרה “האביב הערבי" או “הטלטלה
האזורית".
המסקנה :אנו נדרשים להכרה במגבלות יכולותינו ולהנחלת מגבלות אלה
לצרכנים .טעויות קרדינליות היו ויהיו ,השאיפה צריכה להיות לצמצמן באמצעות
מבנים ושיטות עבודה והכשרה ,שייטלו את העוקץ מכמה מחולשות האנוש
והמערכת.
המסמך שלפנינו חריג ומעורר מחשבה .אם הוא יעורר אצל הקוראים הרהורים
על תעתועי הזיכרון ,נפתלות האמת ומורכבות המחקר ההיסטורי — אני שותף לכך.
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בצהרי יום חורף בשלהי דצמבר  2013עמדתי בפתח ביתו של האיש שמעולם לא
רציתי לפגוש.
ארבעים שנה וקצת טרם צהרי אותו היום טולטלה מדינת ישראל כפי שלא
טולטלה מעולם .ביום שבת 6 ,באוקטובר  ,1973קרסה התקרה על יושבי מקדש
הזחיחות שהוקם בסיומה של מלחמת ששת הימים.
בתום  20ימי לחימה נוספו כ־ 2,300חלקות קבר רעננות באדמת הארץ המובטחת,
זאת שרק שלושה חודשים קודם לכן הצהיר אחד ממצביאיה הנערצים בראיון
עיתונאי“ :אני לא מאמין שיש איזה שהוא יעד צבאי ,או אזרחי ,בקשת שבין בגדאד
וחרטום עם כל השטח של לוב ,שצה"ל אינו יכול לכבוש ...במלחמה הבאה קו הנסיגה
של המצרים יהיה קהיר ...זה יהיה כרוך בחורבן נורא של מצרים .חורבן מוחלט".
כשהתאוששנו מההלם ,כל אחד בתורו ,ניסינו להבין מה מקור תחושת השבר
הגדול — שהרי בסופם של  20הימים ,ולמרות ההפתעה ששלחה אותנו לא מוכנים
לחזיתות ,התעשתו הכוחות הלוחמים ומפקדיהם ,צלחו את התעלה ל"ארץ גושן",
כיתרו את הארמיה השלישית ,איימו על קהיר ,ועל דמשק ,כבשו “מובלעת" בשטח
סוריה .ניצחון מרשים.
אחר כך הבנו.
לראשונה מאז  1948קעקעו הערבים את מטרת המלחמה הישראלית“ :למנוע
מהאויב כל הישג צבאי ."...ארבעה ימים תמימים התנהלו כוחותיו של אסאד
כאדונים באחוזת רמת הגולן .בחזית התעלה ובמדבר סיני המשיכו גייסות צבא
מצרים לאחוז במרבית השטח אותו כבשו.
יתר על כן ,בעשרים ימי לחימה הצליחו צבאות מצרים וסוריה להסב לצה"ל
אבדות קשות יותר בנפש ובציוד מכפי שחווה בכל מלחמות ישראל (אבדות מול זמן
לחימה נטו).
דמותו הנלעגת של הלוחם הערבי שכיכבה  25שנים בתודעה הציבורית נמחקה,
ובמקומה התנחלה מועקה .מועקה כבדה.
כשדור לוחמי  ,'73סדיר ומילואים ,התעשת ממוראות האירוע שזה עתה הורד עליו
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מסך הנכאים וניסה ,בתחושת דחיפות עליונה ,להבין היכן טעינו ,הסתבר שמדובר
במעידה רב תחומית :אקלים חברתי־מדיני שאפשר עצימת עיניים קולקטיבית
והתעלמות מסימני אזהרה שפוזרו לאורך כל הדרך ,כשלים מבצעיים בהכנת הכוחות
הלוחמים ,פריסת כוחות שגויה ,תוכניות הגנה שלא היו ,הנחות מבצעיות מוטעות,
אי הפנמת מגבלות חיל האוויר ,מלחמות גנרלים ,הזדמנויות מדיניות שאולי הוחמצו.
אבל יותר מהכול ,היה שם כעס אחד מזוקק ,שאיחד את כ ו ל ם .
איך קרה שהופתענו?
מי אשם ב"דבר הזה" שהתפוצץ עלינו כמה דקות לפני שתיים בצהרי יום
הכיפורים תשל"ד?
ולכעס המתגעש הייתה כתובת אחת .אגף המודיעין של צה"ל.
תשאלו אלף אנשים מי האשם העיקרי במחדל מלחמת יום הכיפורים 900 .לא
יהססו לרגע.
המודיעין ,הם יגידו.
ומכיוון שבראש אגף המודיעין עמד אדם אחד אז הפכנו אותו לבובת הוודו
הקולקטיבית שלנו.
הוא ,בעיקר הוא ,האחראי לכשלי מלחמת יום הכיפורים.
ולאיש הזה קוראים אלי זעירא.
אצל דור שלם נרשם האיש בעל עיני הפלדה הכחולות לדיראון עולם — “אבי אבות
המחדל"“ ,אם כל חטאת" ,האחראי לאובדן נעורינו והחלפת גלימת תפארתה של
ישראל בכותונת שקים.
השנים שחלפו לא עמעמו את עוצמת הכעס.
ספרים ,מחקרים ,עדויות ,פרוטוקולים ,לא הקהו את תחושת הנבגדות.
וזעירא היה המכשפה שהעלנו על המוקד .אילולא הוא ,והקונספציה ,הכול היה
נראה אחרת.

★
במהלך המחקר שערכתי לכתיבת שני ספריי על מלחמת יום הכיפורים מצאתי את
עצמי ניצב שוב מול אשמת המודיעין .וככל שרתחתי ורגזתי — ורתחתי ורגזתי —
כך חלחלה בי ההכרה שאני צריך לפגוש את מי שמרחנו בזפת וגלגלנו בנוצות כל
השנים .להתייצב מולו .להבין מה בפי האיש הזה ,שבשנת  ,1973טרום מלחמת יום
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הכיפורים ,נחשב להבטחה הגדולה של צה"ל וסומן על ידי משה דיין כרמטכ"ל הבא.
קיוויתי שהאלוף (בדימוס) אלי זעירא ,עליו גמרו מכריו את ההלל בכל הנוגע
לשליטתו העצמית ,שכלו הישר ,רוחב אופקיו ,פקחותו ובעיקר השילוב הנדיר של
סייפא וספרא ,יאות לומר שוב את דברו והפעם לא בין דפי ספר אוטוביוגרפי (ראו
ספרו “מיתוס מול מציאות") שבא ,באופן טבעי ומובהק ,למרק את מצפונו; לא
בימי עיון בהם הרצה את משנתו הסדורה ולא נדרש להתעמת עם אמיתות שונות
משלו; וגם לא באמצעות הראיונות הספורים שהקדיש לאנשי התקשורת הכתובה,
המשודרת והמצולמת ,שלא תמיד הקשו עליו בשאלות המהותיות ,המתבקשות.
האמנתי שאני יכול אחרת.
בשיחות טלפון ומכתבים ששיגרתי אליו הצגתי את עצמי ,הסברתי שאני רוצה
שניפגש בגין סקרנותי כחוקר ,וגם כנציג הדור ההוא שלחם את המלחמה שהייתה
יכולה אולי להיות אחרת .ואולי בכלל לא להיות .אמרתי שאני רוצה להבין הכצעקתה.
האם אגף המודיעין והוא ,שעמד בראשו ,הם האשמים העיקריים .ואולי טעינו.
והחמרנו אתו .והבהרתי שלמרות הכעס הפרטי שלי ,שבא לידי ביטוי גם בשני הספרים
שכתבתי ,אשתדל לבא נקי כפיים ,חף מסממני מחנאות ,נטול דעות קדומות.
הגדרתי את הקו שינחה אותי בסדרת המפגשים בינינו — להשמיע את קולי ללא
מורא ולא להרפות עד שאקבל תשובות מספקות לשאלות נוקבות.
תשאל שאלות נוקבות תקבל תשובות נוקבות ,ענה לי.
אני מניח שסגנון המפגשים בינינו יסטה משבלונת הראיונות הרגילה ויגלוש
להחלפת דעות ,לשיחה .אמרתי .אני מקווה שתאזור מספיק אורך רוח לשמוע את
התובנות שלי .הסכים.
ואחר כך הוסיף — אני לא יודע אם יצא לי טוב מזה ,אבל כמה יותר גרוע אני עוד
יכול להצטייר בעיני הציבור?
האלוף בדימוס אלי זעירא ,חגג בשנת  2014את יום הולדתו ה־ .86את  41השנים
האחרונות ,כמעט מחצית חייו ,הוא היה מעדיף לחיות אחרת .בוודאי בכל הקשור
לעיצוב דמותו בשיח ובזיכרון הציבורי.
האם יש מקום לתיקון? האומנם חטאנו בסגידה קולקטיבית לנרטיב “אשמת
המודיעין"?
שבע פגישות אחר כך 1200 ,דקות פנים אל פנים ,מכשיר הקלטה אחד ,הייתה
לי תשובה.
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מחממים מנועים
ברשותך אפתח בשאלה שמסקרנת אותי במיוחד :האם אתה חושב שהציבור בשל למחול לך?
“לפי דעתי אין שום סיכוי".
למה?
“כשעם נכשל במשהו הוא מוכרח לתלות את הכישלון במישהו .הצחוק הוא שתולים
את הכישלון בקצין מטה שכמעט תמיד המפקדים שלו לא קיבלו את דעתו וכנראה היה
נוח למי שהיה נוח לעשות את זה .כי מה יגידו — שחיל האוויר נכשל? שכל תפיסת
ההגנה של פיקוד דרום הייתה טעות? שהימ"חים היו מבורדקים? שלא היה מספיק כוח
בצפון כי דדו חשב ש־ 100טנקים יספיקו לו?".
אין בינינו חילוקי דעות בנוגע לסדרת הכשלים האג"מיים שקדמו למלחמה .אבל
ברשותך בוא נחזור לעניין עצמו .בוגרי המלחמה ההיא ,אני בתוכם ,רואים בך את “תרנגול
הכפרות" של האירוע המכונן ההוא .אגף המודיעין של צה"ל ,ובעיקר אתה ,אשמים עיקריים
במחדל .מה הפסיכולוגיה או הדינאמיקה שמפעילה עם שלם לבחור דווקא בך? למה אנחנו
לא מתגוללים באותה צורה על דיין ,גולדה או דדו?
“אין לי תשובה .אין לי תשובה .אתה אולי צריך לדעת".
נוח לנו למצוא אשם אחד?
“אני חושב שזאת נוחיות נהדרת .נוחיות טבעית .זאת עובדה".
בספרך “מיתוס מול מציאות" כתבת שתמיד ראו בך אופוזיציונר ולא אימצו את דעתך
ושבעצם הכתרים שקושרים לראשך — ראש אמ"ן סופר־סטאר ,מקור התבונה הצרופה —
שכביכול הוענקו לך על ידי המנהיגות הישראלית ,לא היו ולא נבראו.
“נכון מאוד".
אני חושב אחרת.
“תסביר לי".
בספרך ,וגם בהופעות שלך בתקשורת ,אתה משתמש בארבעה מקרים כדי להצביע בפני
הקורא הנבון שבעצם תמיד היית אופוזיציונר .עובדה .הנה לכם ארבעה מקרים מהתקופה
הקצרה בה תפקדתי כראש אמ"ן שבהם הקברניטים לא קיבלו את דעתי ,התנגדו לה ,לא
שיתפו אותי בצומת החלטה חשוב ביותר.
“נכון".
ולעניות דעתי ,הדוגמאות האלה משיגות בדיוק תוצאה הפוכה .הן משרתות דווקא את
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טענתי שהחל מ־ 12באוגוסט  ,1973עת הוכרז בצה"ל על ביטול “כוננות כחול לבן" (כוננות
לקראת מלחמה עם מצרים שהוכרזה באפריל אותה שנה ,א"ב) הפכת להיות “האורקל
מהמטכ"ל" .שהרי מה קרה באותו יום בחודש אוגוסט? כולם הבינו שהנה חוזר הניגון המוכר.
אלי זעירא “הממזר" הזה ,האופוזיציונר התמידי ,שלא מהסס לעמוד על דעתו כדעת יחיד
מול “המאורות הגדולים" ,שוב צדק .כמו תמיד .עובדה .המצרים לא יצאו למלחמה .בדיוק
כמו שאלי אמר בישיבת הקבינט הביטחוני־מדיני ב־ 18באפריל .יש לנו ראש אמ"ן משכמו
ומעלה .אורים ותומים .מוח אנליטי .מצעיד את המודיעין לשיאים חדשים .האם אתה מקבל
את הרציו שלי לגבי שלבי הפיכתך ל"אורקל" מהמטכ"ל?
“אני מקבל את זה .אני 'מתנצל' על זה שקיבלו את זה ככה".
איך הערכת את עוזרך למחקר ,תא"ל אריה שלו?
“הערכה גבוהה מאוד .אריה שלו היה בעל ותק עצום באגף המודיעין ,ובשש השנים
האחרונות שקדמו למלחמת יום הכיפורים שימש כראש מחלקת המחקר ,בהתחלה
אצל אהרל'ה ואחר כך אצלי .שלו היה איש שקשה לשטוף לו את המוח .מומחה גדול
בתחומו .ספקן .זהיר .אתה בטח יודע שהוא זה שהזכיר לגולדה מאיר בישיבת ההתייעצות
המצומצמת בירושלים ,ב־ 3באוקטובר ,את מפגשה תשעה ימים קודם לכן עם המלך
חוסיין בו הזהיר אותה המלך מפני התקפה מתואמת של סוריה ומצרים".
אני יודע .ורק חבל שאתה ,וגם הוא ,דבקתם בהערכה שהסבירות שהם אכן יצאו למלחמה
נמוכה.
“בהחלט חבל".
מה הייתה ההשפעה של סא"ל יונה בנדמן ,ראש ענף מצרים ,על הערכת המחקר?
“הייתה לו השפעה חזקה".
עד כמה יונה בנדמן השפיע עליך?
“הוא לא יכול היה להשפיע הרבה כי לא היה לו מגע אישי אתי .כשישבו בדיונים אצלי
הוא דיבר ,כמו כולם .אבל מה שקבע אצלי זאת ההערכה הרשמית שהוציא אריה שלו".
לא הייתה לו אפשרות לבוא אליך באופן ישיר לדבר ,להשפיע?
“הייתה לו אפשרות אבל הוא אף פעם לא בא אלי".
ובכל זאת ,מה הייתה ההתרשמות שלך ממנו?
“בן אדם ישר ,חריף מאוד .תמיד עמד על דעתו ואמר אותה בלי ללכת סחור־סחור".
ועד כמה יונה בנדמן השפיע עליך לתמוך במגדל הקונספציה המצרית שהפכה להיות
“דעת המחקר"?
““דעת מחקר" עם כל הכבוד היא דעה .ומה שהשפיע עלי אלה המסמכים .כשהמחקר
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הביא מסמך מאשרף מרואן והמחקר אמר שזה אותנטי ,וראיתי שסאדאת מפציר בברז'נייב
לספק לו מטוסים בגלל העדיפות האווירית של הישראלים ,ואומר שכל עוד אלה לא
יגיעו הוא לא יוכל לצאת למלחמה עד המיצרים — זאת בשבילי הייתה הוכחה".
אבל בשבוע הראשון של אוקטובר היו לא מעט דברים שלא הסתדרו עם מטריצת
הסימנים המעידים ,ולמרות כל אלה היה במחלקת המחקר אדם אחד שהתעקש ואמר — עזבו
אתכם מחששות .מדובר בתרגיל .והוא היה נחרץ .והוא היה חד־משמעי .והוא שידר ביטחון
מוחלט .ולאיש הזה קראו יונה בנדמן .ואתה רוצה להגיד לי שזה לא השפיע עליך?
“לא עבדתי עם יונה בנדמן .לא היה לו קשר אתי .עבדתי מול אריה שלו ועוד עשרה
חמישה עשר אנשים ,וכל הקשר שלי עם יונה ועם אחרים היה רק במסגרת אותה ישיבה
שבועית".

מה היו יחסי הגומלין בינך ובין תא"ל רפי הר־לב ,ראש מחלקת מודיעין חיל האוויר?
“היחסים היו טובים מאוד .בישיבות אצלי תמיד זומנו גם ראשי ענפי המחקר באוויר
ובים .ומודיעין חיל האוויר היה המפתח .אם זה רפי הר־לב ,אם זה ראש ענף המחקר
יהודה פורת .לא הייתה אצלי ישיבה אחת של מחלקת המחקר בלי יהודה פורת מחיל
האוויר .אני עדיין רואה את הפנים השחומות שלו מול עיני .הייתה לו נוכחות מאוד
חשובה ורצינית בכל הישיבות".
איך הערכת את אנשי מודיעין חיל האוויר?
“אתם אנשי המקצוע שלי .מה שאתם אומרים זהו זה".
ומה הם אמרו לך בימי אוקטובר הראשונים?
“אני לא זוכר מה בדיוק הם אמרו אבל מה שבטוח זה שהם לא אמרו — אלי ,הולכת
להיות מלחמה .גם הם לא אמרו".
התייחסת אליהם כמומחים?
“בוודאי .ואם הייתי שומע מאחד מהם דעה אחרת זה היה מזעזע אצלי את אמות
הסיפים".
זאת אומרת שאף אחד במחלקת המחקר באמ"ן ובענף מחקר חיל האוויר לא השמיע דעה
אחרת?
“אף אחד .כולם דיברו בלשון אחת .אתה צריך לזכור שכשבאתי לאמ"ן קיבלתי
מחלקת מחקר מאוד מפוארת שאהרל'ה יריב הקים אותה בזיעה ובדם לאורך כמעט עשר
שנים .ואפריורי היה לי מאוד כבוד אליהם .ואף אחד מהם לא השמיע באוזני דעה אחרת.
אף אחד".
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האם רמחמ"ן ים ,אל"ם רמי לונץ ,היה נוטל חלק בישיבות ההערכה השבועיות שניהלת
בלשכתך עם מחלקת המחקר של אמ"ן?
“אני יכול להגיד לך בביטחון שבנוסף לנציגי מחלקת המחקר של אמ"ן היו תמיד
נציגי חיל האוויר .ולכן אני מניח שגם נציגי מודיעין חיל הים היו נוכחים ,אבל אני לא
יכול להגיד לך את זה בביטחון .מי שקבע את השיטה מי יגיע לישיבות אתי היה אריה
שלו .האם הוא הביא את נציגי חיל הים? אני לא זוכר .אני מניח שאם הוא תמיד היה מביא
את חיל האוויר הוא גם הביא את חיל הים ,אבל אני לא זוכר".
הכרת את רמי לונץ?
“בוודאי".
איך היית ממקם אותו מקצועית ,אינטלקטואלית ,ביחס לאנשי מחלקת המחקר שלך
ושל חיל האוויר?
“שווה לאחרים".
האם זכור לך מישהו ממודיעין חיל הים שחלק על הערכת הסבירות הנמוכה של אמ"ן?
“לא זכור לי .אבל אני יכול להגיד לך בביטחון שרמי לונץ לא בא אלי ואמר לי ,אני
חולק על ההערכה של אריה שלו".
אתה לא זוכר שום התרעות באמצעות מודיעין חיל הים או מפקד חיל הים בנוגע לכך
שפני הצי המצרי למלחמה?
“אני לא זוכר דבר כזה".
אומר לך מדוע אני שואל .בראיונות שהעניק רמי לונץ ז"ל ובמאמרים שנכתבו על
פעילות חיל הים במלחמת יום הכיפורים ,נכתב שמודיעין חיל הים עשה מעקב רב שנים אחר
הפעילות המבצעית בצי המצרי וידע להקיש מכך על מצבי שגרה ,כוננות והכנות למלחמה.
בסוף חודש ספטמבר  '73העריך מודיעין חיל הים ש"תחריר  "41איננו תרגיל אלא מסווה
למלחמה ,שכן הצי המצרי מתכונן למלחמה .האם אתה בטוח שרמי לונץ לא הגיע אליך עם
ההערכה שלו?
“רמי לונץ לא הגיע אלי ולא מסר לי שום הערכת מודיעין שסתרה את הערכת אמ"ן".
באותם חומרים שהתפרסמו על פעילות חיל הים במלחמת יום הכיפורים מצוין גם שרמי
לונץ חזר על הערכתו בפני מפקד חיל הים ,האלוף בנימין תלם ז"ל ,שפגש אותך למחרת
במטכ"ל בת"א ,שטח בפניך את הערכת קצין המודיעין שלו וביקש את התייחסותך .ענית
שאתה מודע לסימנים המעידים בצי המצרי אולם טענת שיש לך סימנים משלך המעידים
שאין כל שינוי המוביל למלחמה ,ומכאן ברור שהצי המצרי לבדו לא יצא למלחמה .האם
זכור לך מעמד זה?
“אני לא זוכר שום דבר כזה .שום פגישה כזאת ביני ובין ביניה תלם".
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הוא המציא סיפור כזה?
“שאלה טובה .אני לא יודע .אני לא פסיכולוג .אולי הוא רצה להגיע אלי ובסוף הוא
לא הגיע".
דרך אגב כל מה שאנחנו מדברים עליו עד כה הוא עניינים שבעל פה .בכתובים אין זכר
להתרעה כזאת .מחלקת מחקר ים לא פרסמה שום לקט ובו התרעה מפני מלחמה קרובה
ובאה .התרעה כזאת ,בכתובים ,לא הגיעה לאמ"ן ולקברניטים.
“ראה ,אם רמי לונץ היה משוכנע בצדקת הערכתו הוא היה חייב לבוא אלי ,אבל הוא
לא בא .יתר על כן ,אם אני מפקד חיל הים ואני משוכנע בצדקת קצין המודיעין שלי אני
לא הולך לראש אמ"ן בלבד אלא גם לרמטכ"ל .הוא הלך לרמטכ"ל?"
ככל שאני יודע לא.
“אני רוצה להוסיף לך משהו לגבי רמי לונץ .הוא היה צעיר ממני בשנתיים .שנינו
חיפאים .שנינו למדנו באותו בית ספר .הייתי מדריך שלו בצופים .הקשר שלנו היה פתוח
לגמרי .אם הוא היה משוכנע בהערכה שלו הגישה שלו לבוא אלי למשרדי הייתה ככה
(נוקש בשתי אצבעותיו)".
גישה קלה וחופשית.
“בדיוק .כמו שהר־לב יכול היה להיכנס אלי .ובמקרה של לונץ הכרתי אותו עשרות
שנים עוד מילדותנו והיו בינינו הרבה יותר מאשר יחסים רגילים .כך שבטח הוא היה צריך
להרגיש חופשי לחלוטין לבוא אלי".
והוא לא בא.
“הוא לא בא".
זאת אומרת גם אם ,כמו שקראתי באחד הפרסומים ,לונץ הלך ליונה בנדמן (ראש ענף
מצרים במחלקת מחקר אמ"ן) שדחה את ההערכה שלו בנימוק שחיל הים לא מכירים את
התמונה כולה ויש לאמ"ן ידיעות יותר טובות שנוגדות את הערכת מודיעין ים ,היית מצפה
ממנו שיעלה אליך ללשכת ראש אמ"ן שתמיד פתוחה בפניו?
“בוודאי".
זאת אומרת שבזיכרונך לא מהדהדות פניות אליך של בכירי חיל הים בנוגע להתרעות
מלחמה בשער?
“ממש לא".
ואולי אריה שלו העיר לך משהו בנושא התרעת חיל הים?
“לא ,גם הוא לא".
איך היית מעריך את שיתוף הפעולה בינך ובין רב אלוף דוד אלעזר ,הרמטכ"ל?
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"שיתוף פעולה טוב .יחסי עבודה טובים .קורקטיים .לויאליים .לא הכרתי את דדו
מהעבר .אף פעם לא שירתנו באותה יחידה".
פה ושם הוזכר במקורות שונים “מסלול עוקף רמטכ"ל" בינך ובין משה דיין ,שר הביטחון.
היה דבר כזה?
“לא היו דברים מעולם .לא היה מקרה אחד שעקפתי את דדו והעברתי מידע לדיין.
יתר על כן ,דיין אף פעם לא דיבר אתי ישירות .הכול היה דרך דדו .בעצם היה מקרה
אחד .כאשר באוגוסט  '73התנגדתי לתוכנית יירוט מטוס הנוסעים האזרחי עליו אמור היה
להימצא רב המחבלים ,מפקד החזית העממית לשחרור פלסטין ג'ורג' חבש .דיין התקשר
אלי ישירות ואמר ,אני שומע מדדו שאתה מתנגד למתווה חטיפת המטוס .בוא תסביר לי
למה .וזה היה המקרה היחידי שדיין התקשר אלי ישירות בהיותי ראש אמ"ן".
לפי מה שנכתב במספר מקורות דיין מאוד העריך אותך וראה בך את המחליף המיועד
לדדו ,ואתה רוצה לומר לי שלפני המלחמה היחסים בינך ובינו היו רק יחסים קורקטיים?
"אחרי שסיימתי להיות רל"ש שלו בשנות החמישים ,מוניתי להיות מג"ד בגבעתי .יום
אחד קיבלתי טלפון מהמח"ט שלי ,יוסקה גבע ,שעדכן אותי שדיין התקשר אליו ודרש
שאעזוב את הגדוד ואהפוך להיות ראש ענף מבצעים במטכ"ל .אמרתי למח"ט שאני מתנגד.
אני לא רוצה לעזוב את הגדוד ולחזור למטכ"ל אחרי שנה אחת בלבד בשטח .אחרי כמה זמן,
שעות ,אולי ימים ,אני לא זוכר ,התקשר אלי המח"ט ואמר ,דיין דורש שתבוא לדבר אתו.
באתי לדיין ואמרתי לו ,אני עוד לא שנה בגדוד .אני רוצה להישאר בגדוד .אני לא רוצה
להיות ראש ענף מבצעים .דיין אמר לי אתה כבר הוכחת את עצמך בגדוד והכול בסדר.
אני לא רוצה ,אמרתי לו .ואז הוא דפק על השולחן ואמר ,בעוד חודשיים אנחנו הולכים
למלחמה נגד מצרים ואני רוצה שמחר בבוקר אתה תצטרף לצוות שמכין את המלחמה".
וזה רק מחזק עוד יותר את מה שנכתב על ההערכה הגדולה שדיין רחש כלפיך .הוא רצה
אותך לצדו ב"נבחרת".
"אתה צודק .אבל הבאתי את זה כדוגמה למקרה יחיד שאני זוכר שהיה בינינו קשר
ישיר .המקרה היחיד".
וכך זה המשיך גם כשמונית לראש אמ"ן? קשר פורמלי בלבד ,קורקטי לחלוטין?
"בוודאי .הקפדתי מאוד על לויאליות לדדו .מאוד הקפדתי על זה .חוץ מזה שלא
זכורים לי מקרים שדיין פנה אלי .אתה צריך להבין שדיין לא היה איש חברתי .הוא
היה מדבר אתך רק כשהוא היה צריך משהו ממך .וגם אני לא מאלה שמתחברים בקלות
(צוחק)".
זאת אומרת שמי שכתב שדדו לא אהב את זה שדיין ניזון באופן ישיר מלשכת ראש אמ"ן
יצא באמירה מרושעת ולא מדויקת?
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"לא היו דברים מעולם .אני לא יודע מהיכן נובעת האמירה הזאת ,אבל אתה הרי כבר
יודע עד כמה מחקרים לוקים באי דיוקים (צוחק)".
אם אני מסכם לעצמי את מה שאמרת הרי שמערכת היחסים שלך עם דדו הייתה
קורקטית ,טובה ובעיקר לויאלית .ובמערכת היחסים עם דיין לא הייתה שום אינטימיות
מיוחדת ושום דבר שנעשה מאחורי גבו של הרמטכ"ל.
"נכון .יתר על כן ,הייתי לויאלי לחלוטין למערכת .אתן לך דוגמה .הסיפור עם ניסיון
היירוט של המטוס עם ג'ורג' חבש .דדו ודיין היו בעד המבצע ואני היחיד שהתנגד.
למחרת ,אחרי שהמטוס יורט והסתבר שחבש אינו בין הנוסעים ,התפרסם מאמר גדול
בעיתון ,פרי עטו של אורי דן ,ובו הוא הטיח בי שזה כישלון של אגף המודיעין .אם היה
קורה דבר כזה היום ,מיד היה עובר מסר לעיתונאי שאלי זעירא בעצם התנגד למבצע
ואין שום כישלון של המודיעין .אבל אני לא עשיתי את זה ושתקתי .בלעתי את זה ולא
אמרתי מילה".

מה הייתה מערכת היחסים שלך עם טליק (האלוף ישראל טל ,ראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל,
א"ב).
"מערכת יחסים מצוינת .הייתה בינינו הערכה הדדית גדולה .הוא היה איש ספר ,איש
צבא משכמו ומעלה בעל ידע ומחשבה חופשית יותר מכל הקצונה הבכירה באותם הימים.
כשהתמניתי לראש אמ"ן טליק בא אלי ואמר ,אלי ,תזכור שאתה ראש אמ"ן .אל
תתערב בנושאים מבצעיים .והוא לא סתם אמר לי את זה .היו לי דעות שלי .את הדעות
שלי קשה מאוד היה לקבל .והשמעתי את הדעות שלי בפני לא מעט קצינים .ובעיקר
בפני טליק.
"אמרתי וחזרתי ואמרתי לו ,תשמע ,כל הישיבה על התעלה היא נוגדת את ההיגיון
הצבאי .זה לא מקום לשבת בו .אתה עומד שם והמרחק בין מוצב למוצב שלנו מגיע
לעשרה קילומטר ו־ 300מטר מולך יושבים  100אלף חיילים עם סירות ומאחוריהם 800
תותחים והם יכולים לעבור מתי שהם רוצים ואיפה שהם רוצים .והגישה הזאת של צה"ל,
שאם הם יעברו הסיור שלנו בבוקר יגלה אותם והשריון ינפנף אותם .אמרתי ,לא מנפנפים
את המצרים כל כך מהר .אני זוכר אותם מ־ .'48ולכן חשבתי שאי אפשר להגן על התעלה
ושצריך בכלל לשבת במקום אחר ,והסברתי שאנחנו צריכים לשבת על קו ההר כאשר
כל הצבא המצרי לרגלינו .אום חשיבה זה מצוק תלול ונישא שמשקיף על כל השטח .בין
הרכס הזה ועד תעלת סואץ רואים הכול כמו על כף היד .כמו שאני התיישבתי כרמ"ח
איסוף בשנת  '67על הרכס ,ככה כל הצבא צריך להתיישב על הרכס .וחזרתי ואמרתי ,אם
היו לנו מיליון חיילים ולמצרים מיליון חיילים כמו בזמן המלחמה בין רוסיה וגרמניה,
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אפשר היה לשבת לאורך הוולגה .אבל פה אלה  100אלף קבוע ואנחנו אלף קבוע .וזה
לא על מיצר קטן אלא על  120קילומטר .הם יכולים כל לילה לעבור את התעלה .וזה מה
שהרגשתי כאיש צבא ואמרתי את זה לטליק כבר בשבוע הראשון שנעשיתי ראש אמ"ן.
וטליק ענה — אם תגיד את זה הפוליטיקאים יזרקו אותך מכל המדרגות".
האם טליק היה המפקד הישיר שלך?
“לא".
אז למה לא העלית את השגותיך בפני הרמטכ"ל?
“אין לי תשובה .זאת שאלה מצוינת .אני לא זוכר למה לא העליתי את זה בפני דדו".
והאם באמת חשבת שאם תשמיע את דעתך בפני הממשלה הם יזרקו אותך מכל
המדרגות?
“כן .ומה נשאר לי אם הממשלה לא מוכנה לשמוע אפילו? להיאחז במה שהיה לי.
בתוכנית המלחמה של המצרים להגיע עד המעברים .מה שיותר מאוחר קיבל את הביטוי
'הקונספציה'".
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הקונספציה
איך צמח באמ"ן המושג “קונספציה"?
“מישהו שהיה נוכח במהלך עדותי בוועדת אגרנט אמר לי באחת ההפסקות 'תשמע
הם לא מבינים על מה אתה מדבר' .ואז תוך כדי שיחה הוא אמר 'כשאתה מסביר להם
תשתמש במילה קונספציה' .וככה נולדה הקונספציה".
זאת אומרת שבמהלך דיונים באמ"ן לא השתמשתם בביטוי הזה ותחילת השימוש בו
הייתה בכלל מקרית?
“בדיוק .העם אוהב להיתפס בכל מיני מילים שקל לזכור .וזה מה שהוא עשה .והוא
למד את זה מהוועדה שלמדה ממני מבלי שאי פעם השתמשנו בזה אצלנו באמ"ן".
מכיוון שזה המושג שהתקבע תרשה לי להמשיך ולדבוק בו .אולי תסביר לי ,בלשונך ,מה
הייתה הקונספציה?
“קיבלנו מסמכים מפורטים על פגישת סאדאת וברז'נייב בשנת  '71ובהם סאדאת אמר:
 .1אני רוצה להגיע למיצרים (מיצרים=מעברים=מיצרי רכס ההרים מתלה וג'ידי
הממוקמים  40-30ק"מ ממזרח לתעלה ,א"ב) .2 .אני לא יכול להגיע לשם בגלל היעדר
חיפוי אווירי .3 .אם תיתן לי את המטוסים שאני צריך אני מתכוון לחצות את התעלה
וללכת עד למיצרים".
למה הוא לא יכול היה לצאת למלחמה בלי מטוסי תקיפה חדשים?
“כי לחצות את  40הק"מ עד קו המיצרים בלי עליונות אווירית זה לא בא בחשבון מבחינתו.
מכיוון שכוחות השריון והרגלים המצרים יצאו אל מעבר טווח ההגנה של הטילים".
והארסנל הקיים של מטוסי חיל האוויר המצרי באותן שנים לא ידע לתת הגנה אווירית
לכוחות הצולחים?
“את ההגנה על הכוחות הצולחים הם בנו בעיקר על טילי קרקע־אוויר .אבל אלה
יכולים היו לספק מטרייה אווירית עד טווח  10מקסימום  20ק"מ מהתעלה .זאת אומרת
שמי שיצטרך להגן על השריון המצרי בהמשך דרכם למיצרים יהיו המטוסים שלהם
שאחרת חיל האוויר הישראלי יעשה בשריון ובחיל הרגלים שלהם 'מטווח ברווזים' .אלא
שכאן הייתה להם בעיה .בקרבות אוויר עם המטוסים שלנו הם תמיד הפסידו ולכן צריך
היה לנטרל את יכולתו של חיל האוויר הישראלי .ואת זה ניתן היה לעשות רק על ידי
תקיפת שדות התעופה שלנו .ולשם יכולים היו להגיע רק מטוסים חדשים שעדיין לא היו
ברשות מצרים".
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עם פרוץ המלחמה למצרים הייתה חטיבת סקאד ( 18טילים) ,טייסת סוחוי  ,20שתי
טייסות מיראז' .האם זה לא היה מספיק כדי לשבור את הקונספציה?
“יחידת טילי הסקאד לא הייתה מבצעית .הרוסים אימנו אותם .זאת לא הייתה יחידה
מצרית שיכלה לפעול עצמאית".
אמרת לוועדת אגרנט שההערכה שלכם הייתה שלמרות הגעת הסקאד במאי  '73למצרים,
הם לא יגיעו להתכנות מבצעית בתפעול מצרי לפני אביב  '74ושהרוסים לא יעזו ,מסיבות
מדיניות ,לירות בעצמם סקאדים למרכזי אוכלוסיה בישראל.
“נכון".
אחזור על השאלה .עם פרוץ המלחמה היו למצרים חטיבת סקאד ,שתי טייסות מיראז'
וטייסת סוחוי  .20האם זה לא היה מספיק על מנת לסדוק את הקונספציה?
“מי היו טייסי המיראז'?".
טייסים מצרים.
“חיל האוויר לא ספר אותם".
חיל האוויר לא ספר אף מטוס בקרבות האוויר .הבעיה הייתה הופעתם בזירה ואפשרות
תקיפת שדות התעופה בישראל — ואתם לא התייחסתם לזה .הנה יש להם חטיבת סקאדים
ומיראז'ים וסוחוי .למה בדיוק חיכיתם על מנת להכריז שהקונספציה נסדקה?
“אתה יודע ,בארה"ב יש מושג  .Monday Morning Quarterbackהקוורטרבק
בפוטבול הוא השחקן המרכזי .הוא מקבל את הכדור ,הוא מחליט למי לשלוח ולמי לזרוק.
הוא האסטרטג והטקטיקן .המשחקים הם ביום ראשון .ביום שני בבוקר כל החבר'ה שצפו
במשחק אוכלים את הצ'יפס וההמבורגר ועל בטן שמנה דנים איזה טעויות בדיוק עשה
הקוורטרבק במשחק (צוחק) .לזה קוראים 'חוכמת יום שני בבוקר' .ואתה שואל אותי —
היה ככה אז למה לא חשבת אחרת".
נכון ,זה בדיוק מה שאני שואל אותך .שהרי דבר אחד שנינו יודעים .קצת לפני שתיים
בצהריים של יום שבת  6באוקטובר ,קרסה סופית הערכת אמ"ן ואיתה הקונספציה .ולכן אני
חוזר על השאלה — מה היה הרציו מאחורי ההחלטה ,או שמא אומר חוסר ההחלטה ,שלא
לסדוק את הקונספציה למרות הופעת סקאדים ובעיקר טייסות תקיפה ארוכות טווח בזירה
המצרית?
“אני מזכיר לך שוב שבאוקטובר  '71סאדאת אמר לברז'נייב אני רוצה מטוסים .ומאז
ועד פרוץ המלחמה לא היה אף מסמך שהראה שמשהו השתנה .הוא עדיין ביקש מטוסים.
זאת אומרת ,אנשי המחקר חזרו ואמרו — לא התמלאו התנאים ליציאה למלחמה .באפריל
 '73אני חשבתי שלא תהיה מלחמה בגלל סיבה אחרת .אמרתי תצלמו לי את מצרים .והנה
אני מסתכל בצילומים ורואה שני שדות תעופה בשיפוצים .ואני שואל את אנשי מודיעין
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חיל האוויר — כמה זמן ייקח עד שהשדות יחזרו לכשירות מבצעית? והם אומרים לי זה
ייקח חודשים .אז היה ברור שמלחמה לא תהיה בזמן הקרוב".
זה טוב ויפה למאי  .'73אבל למה חשבת שלא תפרוץ מלחמה באוקטובר?
“אני אגיד לך מה שאין בכלל בספרות .אחרי המלחמה אמרתי לעצמי — נניח שהיית
אומר 'סבירות גבוהה' .ונניח שלא הייתה פורצת מלחמה .היו מגייסים מילואים ולא
הייתה פורצת מלחמה והיו מקימים ועדת חקירה ומביאים את כל החומר והיו אומרים
לי — אלי זעירא ,טמבל שכמוך ,נכון שהיו מאה ידיעות על מלחמה אבל היו אלפיים
ידיעות שאמרו שלא תהיה .אז למה נדבקת דווקא למאה שאמרו שתהיה ולא התייחסת
לאלפיים שאמרו שלא?
“אני מספר לך את זה כי כמעט על כל ידיעה שאמרה שתהיה מלחמה היו עשר ידיעות
שאמרו שלא תהיה .אם היה מצב הפוך ובוועדת החקירה היו שופכים עלי ,אתה וכמוך,
(צוחק) את כל הר הידיעות שאמרו שלא תהיה מלחמה זה היה עוד יותר גרוע.
“אז עכשיו 'אנחנו' עושים סלקציה .את כל הידיעות שאמרו שלא תהיה מלחמה שמים
בצד ,ומתעסקים רק בידיעות שמצביעות על מלחמה .מה אתה בעצם אומר .היה לך רמז
ולמה לא שמת לב לרמז .אתה לא אומר הייתה ידיעה .אתה אומר היו רמזים ואתה לא
שמת לב לרמזים".
אבל כאן לא מדובר בידיעה שאתם מטילים בה ספק .היא לא קשורה לאמינות הסוכן.
זאת ידיעה ברורה ,מוצקה ,שאין לגביה ספקות — מטוסי תקיפה ארוכי טווח הגיעו למצרים.
“אם היה בא ראש מודיעין חיל האוויר ,רפי הר־לב ,ואומר לי ראה ,אלי ,אני המומחה
אומר לך שעם השלוש או ארבע טייסות האלה הם יכולים לעשות את זה .הייתי מקבל
את מה שאתה אומר .אבל הר־לב לא אמר דברים כאלה .הר־לב ,שהיה איש מאוד רציני,
אמר לי — עם זה הם לא יכולים לעשות כלום .והוא איש המקצוע .אם רפי הר־לב היה
בא ואומר לי השתנה המאזן ,אז השתנה .אבל הוא לא אמר את זה .ובעניין הזה אני צריך
לסמוך עליו .אפשר לומר שבמידה מסוימת הייתי שבוי של אנשי המחקר .גם שלנו וגם
של חיל האוויר".
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עד כמה תרמה מחלקת המודיעין של חיל האוויר
את חלקה לקונספציה?
אל"ם (בדימוס) יואב דייגי (פישי)*
אני לא יודע לומר באחוזים ,אבל למחלקת המודיעין של חיל האוויר היה בהחלט חלק
בקונספציה .התפיסה הייתה שהמצרים מתכוונים לכבוש מחדש את סיני ,ובלי יכולת
אווירית לנטרל את חיל האוויר הישראלי בבסיסיו הם לא יצאו למלחמה .ולמודיעין
חיל האוויר היה חלק בגיבוש הקונספציה הזאת .ידיעות שקשורות בחיל האוויר
המצרי היו מגיעות אלינו להערכה .זאת אומרת שכאן יש לנו חלק ראשון בגיבוש
הקונספציה .מאוחר יותר יהודה פורת (פורטי) ,ולעתים גם אני ,היינו משתתפים
בישיבת הערכה כללית של מחלקת המחקר של אמ"ן .זאת אומרת שהיה לנו חלק
בגיבוש “הקונספציה המצרית" שהוצגה מאוחר יותר בפני ראש אמ"ן ,הפכה ל"דעת
אמ"ן" והמשיכה הלאה עד קברניטי המדינה.

אל"ם (בדימוס) יהודה פורת (פורטי)**
לענף המחקר במודיעין חיל האוויר היו יחסי עבודה הדוקים ,שוטפים ,מתואמים ,עם
מחקר אמ"ן .למעשה ,לענף מחקר של חיל האוויר היו שני כובעים :עבודה שוטפת
מול מטה חיל האוויר (באמצעות רמחמ"ן) ועבודה שוטפת מול מחקר אמ"ן .נעשו
טלפונים יומיומיים ביני ובין ראש מחלקת המחקר באמ"ן ,אריה שלו ,ועם ראשי
הענפים והמדורים שלו.
אם הייתי צריך לסכם את הנקודות שהביאו לכישלון המודיעין ולקיבעון הקונספציה
הייתי אומר כך:
ראשית ,עם סיומה של מלחמת ההתשה במצרים זרמו אלינו חומרים רבים
שהצביעו על כך שההנהגה הצבאית והמדינית במצרים ערה לכישלונות המפגשים
האוויריים של טייסיהם.
התחושה שעלתה מכל המסמכים הייתה שחיל האוויר המצרי במצוקה גדולה.
לעומת זאת ,מערך ההגנה האווירית שלו חזק .קברניטי מצרים סומכים על כוחו
להגן עליהם .סיומה של מלחמת ההתשה גם הוכיח להם כי בסיבוב זה הייתה ידם על
העליונה ,בוודאי בהשוואה לכישלונותיהם בקרבות אוויר מולנו .אבל אם לא בהגנה
* במלחמה רס"ן ,עוזר ראש ענף מחקר במחלקת מודיעין חיל האוויר.
** במלחמה סא"ל ,ראש ענף מחקר במחלקת מודיעין חיל האוויר.
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עסקינן אלא בהתקפה ,לשם כיבושה מחדש של סיני הם זקוקים לחיל אוויר אחר —
כזה שיוכל להשיג עליונות אווירית וחופש פעולה גם הרחק מתעלת סואץ .ומכיוון
שתוצאות המפגשים האוויריים ידועים מראש ,הם הפנימו שעל מנת להכניע את חיל
האוויר הישראלי וליצור בעקבות זה מנוף שיאפשר ניצחון קרקעי ,הם אמורים לפגוע
במטוסים שלנו בבטן הרכה שלהם ,על הקרקע ,במסלולי הנחיתה .מבצע “מוקד"
משלהם .לטובת מבצע כזה הם היו צריכים טייסות ארוכות טווח .קראתי חומרים
ממקור ראשון ומסתבר שהם לא רק חשבו ככה אלא גם פעלו לשנות את המצב.
הדרג הבכיר ביותר במצרים שם דגש רציני ביותר על רכישת יכולות התקיפה .דרישות
הרכש המצריות מבריה"מ התמקדו בעיקר בכיוון אחד — מטוסי קרב הפצצה ארוכי
טווח וטילים ארוכי טווח.
הם חזרו וביקשו את האמל"ח החדש .הם לא קיבלו אותו .הסתמן שלוח הזמנים
לקבלת המטוסים ,המרכיב החשוב ביותר ב"קונספציה המצרית" ,יהיה כנראה רק
בשנת  .1975על מנת שיתמלאו התנאים למלחמה צריכות היו לתחושתי ,כמו
לתחושת אמ"ן ,לחלוף לפחות עוד שנתיים ,עד שיקבלו את האמל"ח.
שנית ,הביטחון של הירוקים שהם מסוגלים לעצור כל חצייה של התעלה.
ישבנו בהערכות מצב חצי שנתיות ושנתיות עם אמ"ן (תהליך הכולל מספר ישיבות
לא קצרות) וכל אחד הציג את החלק שלו .בישיבה כזאת ,שנערכה אולי שנתיים לפני
מלחמת יוה"כ ,הזמין ראש אמ"ן ,האלוף אהרן יריב ,גם את ראשי מחלקת המבצעים
של המטכ"ל ואמר ,אני מציג בפניכם סצנריו .המצרים חוצים את התעלה ,כובשים
רק חלק קטן מסיני ,מבססים קו הגנה ומעבירים בעקבות הכוחות שחצו טילי קרקע־
אוויר לצדה המזרחי של התעלה ,פותחים את תעלת סואץ ,מחזירים לעצמם את
הכבוד שאבד ,שוברים את הסטטוס קוו .מה דעתכם על תרחיש כזה?
מישהו ממחלקת המבצעים של המטכ"ל ענה ,אין להם שמץ של סיכוי .אנחנו
ננפנף אותם מיד ,וליווה את אמירתו בתנועת יד מזלזלת.
ואהרל'ה לחץ — למה אתה אומר שהם לא יצליחו?
איש מחלקת המבצעים — כי נקבל על זה התרעה ונעצור אותם בלי שום בעיה.
הביטחון של מחלקת המבצעים במטכ"ל — הם לא יעזו לבוא עלינו ,ואם יעזו
ינופנפו מיד — הטביע בי רושם עז ודבק בי .יתר על כן ,אני בוגר מלחמת ששת הימים.
פגשתי שבויים מצרים .ההערכה הנמוכה שלי לתפקוד הצבא המצרי ירדה עוד יותר
בעקבות המפגשים אתם.
שלישית ,הזלזול שהתפתח אצלנו כלפי סאדאת .מנהיג שרק מפריח איומים:
“זאת שנת ההכרעה"“ .אני מוכן להקריב מיליון חיילים" .אינספור בדיחות התרוצצו
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במסדרונות גופי המודיעין של אמ"ן וחיל האוויר בנוגע אליו .ולא היה אף אחד באמ"ן
מחקר שיאזן לי את התמונה הזאת שסאדאת הוא לא מה שאומרים עליו ובעצם הוא
מנהיג רציני.
רביעית ,הטעות הגדולה מכולן ִהייתה ההיצמדות שלנו לחומר הכתוב מבלי
שנצא לשטח ונתרשם בצורה בלתי אמצעית .לו רק היינו — אנחנו ומחלקת המחקר
של אמ"ן — מתנתקים מהניירות ,עוזבים את שולחנות המטה ,יורדים לסיני ,עולים
לגולן ,פוגשים ומראיינים את דרגי הפיקוד ,חוזים במו עינינו ,באופן בלתי אמצעי,
בסימנים המעידים בשטח ,יכול להיות שהיינו משנים את ההערכה שלנו .ולא עשינו
את זה.
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חשיבה מחוץ לקופסא?
בסיומה של מלחמת ששת הימים התקצר מאוד זמן ההתרעה .המצרים לא היו צריכים יותר
להניע כוחות למרחקים גדולים לקראת פתיחת התקפה .מרבית צבאם היה ממוקם לאורכה
של התעלה 300 ,מ' מכוחות צה"ל ,מסוגל לזנק תוך זמן קצר ביותר למתקפה כוללת .האם
בתקופתך כראש אמ"ן קיימתם דיון רציני על האספקטים של היערכות הכוחות וכוננותם
לאור קיצור זמן ההתרעה?
“באמ"ן הנחנו ,וגם התבטאנו כך ,שמה שהמצרים רוצים הם עדיין לא יכולים ומה
שהם יכולים הם לא רוצים .וזה היה הקיבעון שלנו.
“איפה טעינו? בהגדרת הרצון .בהגדרת המטרה .כנראה שהייתה תקופה שההגדרה
הזאת הייתה נכונה ובאיזשהו שלב הגדרת המטרה השתנתה .עכשיו יש כאן שני 'אילו'.
הראשון — אילו לא היה לנו מודיעין שאמר שהמטרה שלהם זה הגעה למעברים היינו
עושים חשיבה מחודשת על עניין המטרה .השני — מה היה קורה אילו ידענו שהמטרה
השתנתה".
זאת אומרת שמה שלמעשה עיוור אתכם היה מידע רצוף ,לשיטתכם אמין ,שהצביע על
מטרת המלחמה המצרית כהגעה ,לכל הפחות ,עד קו המעברים .והגעה למעברים דרשה את
חמש טייסות הקרב שעדיין לא הגיעו למצרים ויתר הדברים שכבר דיברנו עליהם.
“בדיוק".
ולכן לשיטתך לא הייתה סיבה לערוך דיון על היערכות הכוחות וכוננותם?
“בערך .כי בשיחות פרטיות חזרתי ואמרתי כל הזמן שכל הישיבה שלנו לאורך התעלה
היא לא הגיונית מבחינה צבאית .ואמרתי בואו נעזוב את התעלה ונתייצב בקו ההרים כי
המצרים יכולים לעבור את התעלה כל יום .והתשובה שקיבלתי — זה מה שהממשלה
רוצה".
זאת אומרת שקיימתם דיונים על צבא מצרים והכנתו למלחמה אבל לא ערכתם דיון
מעמיק על אפשרות יציאתו למלחמה מיידית“ ,מוגבלת" ,מתוך עמדותיו הקיימות?
“כן".
ומה שהוביל אתכם להזניח דיון כזה הייתה ההכרה שמטרת המלחמה של צבא מצרים היא
להגיע עד המעברים ,ההבנה שהם מחפשים את האמצעים כדי שזה יהיה אפשרי ,והידיעה
שעדיין אין להם את האמצעים האלה?
“בדיוק".
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מה היו הסיבות העיקריות לכשל שלכם בהערכת הסבירות למלחמה?
“דבר ראשון ,שאותו מחזה פלוס מינוס של תרגיל סתיו גדול עם תגבורים וכולי קרה
כבר מספר פעמים בשנתיים הקודמות .ואני מחלק למצרים צל"ש איך הם הסתירו את כל
הסימנים .דבר שני ,לדאבוני הגיעו אלינו התוכניות שלהם .לפי התוכניות הם היו צריכים
להקים מערך לוחם שיוכל להגיע עד למיצרים .ובמקביל הגיעה אלינו ידיעה שהם לא
יוכלו לעשות את זה עד שלא יהיה להם את החיפוי האווירי המתאים .ואז כל לוח הזמנים
שלנו היה בנוי על מתי יתחילו המטוסים להגיע .מה שלא ידענו זה שייתכן שהתוכניות
שהביאו אלינו היו שקריות ,או שלא היו שקריות אבל השתנו .ואנחנו לא ידענו.
"אבל האמת יותר מסובכת ,שהרי מצד אחד גולדה ודיין ידעו מה שהם הבטיחו
לאמריקאים — שהם לא יעשו שום דבר שיעורר מלחמה .מצד שני ההרגשה בצבא הייתה
— בכל מקרה נדפוק אותם בקלות .מצד שלישי הייתה לנו התוכנית שלהם שהם צריכים
להגיע עד המיצרים .מצד רביעי ידענו שעוד לא הגיעו המטוסים שצריכים לתת להם את
החיפוי .ולכל אחד הייתה נקודה עיקרית אחרת שאחז בה .דיין טען שאסור לנו להתחיל
ראשונים אחרת האמריקאים יאשימו אותנו במלחמה .דדו אמר — להגנה יש לי מספיק
כוחות .את המילואים אני צריך רק בשביל התקפה .אפילו בשבת ,כשדיין שאל אותו למה
אתה צריך לגייס את כל הצבא ,אז דדו לא אמר אני רוצה בשביל להגן ,הוא אמר אני רוצה
מיד לצאת להתקפה .לכל אחד בראש היה סיפור אחר .ולא תמיד מה שהם אמרו זה מה
שהם חשבו .וזה נורמאלי".
בעדותך בפני ועדת אגרנט אתה מניח ששבירת הקונספציה המצרית ארעה מתי שהוא
בין מרס ואוקטובר  .'73אתה גם מנמק זאת בכך שעד מרס  '73היו עדיין מסמכים שהוכיחו
שהם לא יצאו למלחמה בלי מטוסים עם יכולות מתאימות לתקיפה בעומק .מה לדעתך גרם
למצרים לשבור את “הקונספציה"?
“אני מוכרח להיות מאוד זהיר כשאני עונה לך כאן ,כי מה שאענה לך זה לא על
סמך ידיעות אלא רק מחשבה .רק מחשבה .אני אחזור חזרה קצת .אתה זוכר שסאדאת
אמר שבשביל להחזיר את הכבוד הערבי אני מוכן לאבד מיליון חיילים? אני חושב
שסאדאת אמר לעצמו אני מיואש .פניתי לאמריקאים והצהרתי שאני רוצה משא ומתן
עם הישראלים .והם כל הזמן דוחים אותי .אמרתי אני רוצה את זה עכשיו והישראלים
אמרו אחרי הבחירות .אני חושב שבאיזשהו מקום הוא פשוט נדחק לאיזושהי פינה .הוא
החזיק צבא של מיליון איש .את כל הסטודנטים הוא גייס ושם אותם במערכות הנ.מ
וכנראה שהוא הרגיש שהמצב שלו כל כך גרוע שאין לו ברירה והוא צריך לעשות איזשהו
מהלך .יש לי  75מיליון אנשים .מקסימום אאבד מיליון .זאת אומרת זה היה מהלך מתוך
ייאוש מכיוון שהייתה לסאדאת התנגדות עצומה גם בתוך הצבא .מהזיכרונות שלו אנחנו
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יודעים שכאשר הוא החליט ללכת למלחמה הוא היה צריך להעיף את שר ההגנה והרבה
גנרלים שלא רצו לצאת למלחמה .הם פחדו .אפילו לפעולה קטנה הם חששו".
ישראל אמרה לו תמתין עד אחרי הבחירות שלנו באוקטובר ונפתח במשא ומתן .מה בער
לו כל כך לצאת למלחמה?
“אני לא יודע .אולי אתה צריך לשאול מומחים גדולים ממני .אני בכל אופן חושב
שהוא היה מיואש .הוא היה לחוץ .היה חוסר עבודה במצרים .לא היה אוכל .מצרים במצב
קשה מאוד ואני חושב שהוא רצה להסיט את זעם ההמון בכיוון המטרה המאחדת את
כולם — האויב הציוני".
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במהלך סדרת הפגישות בינינו ,כמו גם בספרו (“מיתוס מול מציאות") ,עשה זעירא
כמיטב יכולתו להוכיח שלא לבדד תשכון טעות אגף המודיעין .היו טעויות אחרות.
גדולות יותר.
שוב ושוב הפנה זעירא אצבע מאשימה ,ממוקדת ,בכיוונם של גולדה ,דדו ובעיקר
דיין .ניסה לשלוח אותם במקומו אל להבות המוקד ,או לכל הפחות להקטין את
גובה הלהבות שנשלחות בכיוונו.
אני נוטה להסכים אתו.
מערכת הכשלים של המנהיגות הצבאית והמדינית ,בימי האופוריה שקדמה
למלחמה הייתה גדולה .ענקית .התחברתי לחלוטין גם לכעסו על האיפה ואיפה של
ועדת אגרנט ,ובעיקר על אי לקיחת האחריות של שר הביטחון ,האיש שתמיד היה
בכל מוקדי ההחלטות ובמפץ הגדול שאחרי מלחמת יום הכיפורים נמוג לפתע בתוך
ים תירוצים מביכים.
אלא שבדרכו להסיר ממנו את נטל האחריות או לכל הפחות לחלוק אותו עם
אחרים ,גייס זעירא מיני “עובדות" לא מדויקות .מקבץ נבחר כזה תמצאו מיד
בהמשך הראיון.
אני מבין את הרציו שהניע אותו.
בארץ זבת חלב ודבש כשאתה עושה את הטעות ומודה בטעות מייד שוכחים לך
את העשייה רבת השנים למען ביטחון ארץ ישראל ועם ישראל .משקלו של אירוע
בודד בו כשלת עולה על כל הדברים הנפלאים שעשית .ואף אחד לא חושב שאולי
אפשר אחרת.
למשל ,לומר בכוונה מלאה ובקול גדול — ראה בחור אנחנו לא שוכחים את
תרומתך למדינה .והנה קרתה לך תקלה .תקלה גדולה .תקלה מכוננת .וגם זה
עלול לקרות .זה קורה .זה קרה .זה יקרה .תלמד .תתקן .תמשיך הלאה .אנחנו
מאחוריך.
לא אצלנו.
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כאן דורסים את האומלל שטעה .הופכים אותו לשק אגרוף .מורחים אותו בזפת.
מגלגלים אותו בנוצות .תולים אותו בכיכר העיר.
בן לילה הופך אדם מהיישוב לנבל .מפלצת .שעיר לעזאזל.
וזעירא ,כמו כ ו ל ם  ,גם הוא לא רוצה להצלות בלהבות המוקד.
ועדיין ,למרות הפנמת מניעיו ,היה לי קשה ,בעצם מביך ,לראות את התפתלויות
האיש החכם הזה כל אימת שהבין שטבעת החנק העובדתית מתהדקת סביבו.
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יוזמת השלום המצרית
עד כמה אתה אישית ,אלי זעירא ,נחשפת למגעים המדיניים שהתנהלו בין ישראל ,ארה"ב
ומצרים בהקשר ליוזמת השלום של סאדאת בידי שליחו חאפז איסמעיל.
“אפס .אפס".
איך זה יכול להיות? אתה הרי ראש אמ"ן?
“פעם ראשונה למדתי על המגעים מספרו של יגאל קיפניס ( — 1973הדרך למלחמה,
א"ב) לפני זה לא ידעתי על זה כלום .הייתה הסתרה מוחלטת".
כמה ימים אחרי שקיסינג'ר שמע על יוזמת השלום של מצרים הוא עדכן אודותיה את
ראש הממשלה ששהתה בביקור בארה"ב .אתה רוצה לומר שגולדה לא הביאה לידיעתך את
מה ששמעה על יוזמת השלום? לא רצתה לשמוע את חוות דעתך בנדון?
“אפס .כלום .חד משמעי .מעולם לא".
זאת אומרת שהפעם הראשונה שבא נודע לך על היוזמה הזאת היה מספרו של קיפניס?
“נכון".
ייתכן שהזיכרון מתעתע?
“כלום .מעולם לא עודכנתי בנושא זה".
גם בסדרת הטלוויזיה “לא תשקוט הארץ" אתה מחזיק בטענה הזאת“ .אמ"ן לא היה מודע
בכלל למשא ומתן הסודי שהיה בין מדינת ישראל למצרים בתיווכה של ארצות הברית" .ואני
שואל שוב — האומנם?
“לא ידענו".
וכאן יש לי בעיה עם מה שאתה אומר .מכיוון שמתברר שדווקא ידעת לא מעט פרטים
על המשא ומתן.
“מהיכן אתה מסיק את זה?"
בבדיקה שעשיתי הסתבר שלפחות בשלוש הזדמנויות שונות נחשפת או התבטאת
בנושא היוזמה המדינית .בפעם הראשונה זה היה בוועדת ראשי השירותים שהתכנסה בחודש
מרס  ,'73ובה דיווחת על המגעים המדיניים בין ארה"ב ומצרים באמצעות קיסינג'ר וחאפז
איסמעיל .הפעם השנייה המתועדת שבה נחשפת ליוזמה הנ"ל הייתה בישיבת  18באפריל
 ,'73והפעם השלישית ב־ 13במאי בדו"ח של מחלקת מחקר שהעברת לתפוצה מצומצמת
של מזכיר צבאי רוה"מ ,מזכיר צבאי שר הביטחון ורל"ש הרמטכ"ל ובה סקרת את המגעים
בין הבית הלבן וההנהגה המצרית ,הסברת מדוע הם נוצרו ,הרחבת מה האינטרסים שלנו
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בנדון ואפילו פירטת את חילופי האיגרות בין קיסינג'ר ואיסמעיל .מה ההסבר שלך לסתירה
שמתגלה בין מה שאמרת ובין העובדות?
“רגע .רגע .כשאמרתי 'אפס' .התכוונתי לדבר אחד בלבד .שאמ"ן לא היה מודע
לאזהרה של סאדאת ולפיה אם אנחנו לא הולכים למשא ומתן לפני הבחירות ב־30
באוקטובר הוא לא יחכה ויצא למלחמה .רק לזה התכוונתי כשאמרתי שמעולם לא
נחשפתי לזה.
“בכל מיני הזדמנויות נשאלתי ,האם ידעת שסאדאת הודיע דרך חאפז איסמעיל דרך
קיסינג'ר שאם ישראל לא נכנסת אתם למשא ומתן לפני הבחירות הוא יצא למלחמה .זה
מה שנשאלתי .אמרתי — את זה לא ידעתי .זאת השאלה שנשאלתי ואת זה אני לא ידעתי".
ואם היית יודע? לו היה נמסר לך שגולדה מאיר קיבלה מסר ולפיו המצרים אינם מוכנים
לחכות עם פתיחת התהליך המדיני עד אחרי הבחירות בישראל (סוף אוקטובר) — האם ידיעה
כזאת הייתה משנה את הערכתך בנוגע להסתברות המלחמה בין ישראל ומצרים?
“אם היינו מקבלים את העדכון מראש הממשלה ולפיו סאדאת מוסר שאו מו"מ עד
ספטמבר או מלחמה וזה היה נכנס למכלול השיקולים שלנו ,אני חושב ,ואני אומר את זה
בשיא הזהירות ,שלפחות ביום יציאת המשפחות הרוסיות ממצרים וסוריה (יום שישי 5
באוקטובר ,א"ב) היינו משנים את הערכת הסבירות הנמוכה שלנו .זה היה עבורנו הקש
ששובר את גב הגמל".
הייתם מכריזים על סבירות גבוהה יותר?
“כן .אני חושב שלו הייתי יודע שסאדאת אמר שאם אתם לא מושיטים יד למשא ומתן
עד ספטמבר אני יוצא למלחמה זה היה משנה את ההערכה שלי .אבל ,בכל הכנות ,זה קל
לי מאוד להגיד עכשיו .מה בדיוק הייתי עושה אז? אני לא יודע .אבל אני מניח שלפחות
היינו משנים את הערכת הסבירות למלחמה ביום שישי".
בוא נסכם את נושא היוזמה המדינית .מה ידעת ומה לא ידעת?
“יוזמה מדינית ידעתי .לא ידעתי על האולטימטום של סאדאת".
אז אתה מסכים אתי שנחשפת ליוזמה המדינית?
“כן .נחשפתי וגם דיברו על זה .אלא שלא הייתי מודע לאולטימטום של סאדאת".
וגם כאן יש בעיה .שכן במהלך ישיבת ה־ 18באפריל ,בה נכחת ,הציג השר גלילי את
יוזמת השלום בפני הנוכחים והביע את דעתו שאם לא ניענה ליוזמה המצרית הדבר יוביל
לכך שהמצרים יצאו למלחמה .זאת אומרת ששר מאוד משמעותי ,גלילי ,הציב בפני הפורום
המכובד מאזניים עם שתי משקולות :היענות ליוזמת השלום ,או מלחמה .נכון שגלילי לא
אמר זאת בשמו של סאדאת אלא נתן את האינטרפרטציה שלו לחילופי הדברים בארה"ב,
אבל הרי לך פעם ראשונה שאתה אמור לקלוט שיש כאן ,אולי ,או שלום או מלחמה.
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“תשמע ,לא אני ולא אחרים בצבא היינו מודעים לכך שסאדאת אמר ,אם אתם לא
יוצאים אתי למשא ומתן לפני הבחירות אני יוצא למלחמה".
ויש לי בעיה גם עם דברי סאדאת .אפילו בספרו של קיפניס לא מצאתי סימוכין לאמירה
מפיו של סאדאת — או שלום או מלחמה .וזאת בדיוק הנקודה .אין לאמירה הזאת סימוכין.
האם ייתכן שלא הבנת בדיוק למה קיפניס התכוון?
“זה מה שהבנתי .השאלה היא אם קיפניס ראה את זה באיזשהו מסמך".
ראה אלי ,לפי פרוטוקול ישיבת ה־ 18באפריל ,אף אחד לא התבקש לעזוב את הדיון.
יתר על כן היוזמה המדינית הועלתה באוזניכם וגם נטלתם חלק פעיל בדיון .כלומר ,הצמרת
הצבאית־ביטחונית של מדינת ישראל הייתה מודעת ליוזמה המדינית החדשה .אז איך אתה
מסביר היום את האמירה האומללה שלך בטלוויזיה?
“לא זכרתי".
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צבי

זמיר*

יוזמת השלום המצרית
האם היית מודע לתהליך המדיני שהחל בחודש פברואר  '73בין ארה"ב באמצעות
קיסינג'ר ,ומצרים באמצעות חאפז איסמעיל ,בדבר נכונות המצרים ללכת לשלום
מלא תמורת אי אלה הבטחות ישראליות כמו נסיגה מוחלטת מסיני ועוד?
“כן .הייתי מודע .קודם כול ממקורות מצריים".
האם בתוך הקבינט המדיני־ביטחוני ,או בכל פורום בכיר אחר שבו
השתתפת ,אתה זוכר מנהיגים ישראלים שדנו על היוזמה המדוברת או לכל
הפחות עדכנו אודותיה?
“תראה ,בישיבת ה־ 18באפריל השרים דיברו ביניהם".
מה זאת אומרת דיברו ביניהם? האם אתה ,דדו וזעירא התבקשתם לעזוב
את החדר?
“לא ,לא אמרו לנו לצאת .אבל היה דיון ביניהם על משמעות הפעילות
המדינית של חאפז איסמעיל וקיסינג'ר".
אז שמעת מה הם אמרו?
“כן ,אבל אם אתה רוצה שאומר מה בדיוק היה מצב התהליך אני לא
יכול להגיד לך כי אני לא יודע מה בדיוק חאפז איסמעיל אמר .אני יודע
מה שהם אמרו בחדר הדיונים .מה שבטוח שלא שמעתי במטבח של גולדה
שהייתה תוכנית אמריקאית".
בספרו “ — 1973הדרך למלחמה" מתאר ההיסטוריון יגאל קיפניס כיצד
אתה ,וגם זעירא ,כל אחד בתורו ,הוכיתם בתדהמה ברגע שהוצגו בפניכם
מסמכים המתעדים את המגעים בין ארה"ב באמצעות קיסינג'ר ומצרים
באמצעות איסמעיל .אבל ברגע זה אישרת לי שהיית נוכח בישיבת  18באפריל
שבמהלכה הקדישו קטע נכבד לדיון בסוגיית המגעים הנ"ל .מה אם כך ההסבר
שלך לתיאור המופיע בספרו של קיפניס? האם במהלך הראיון אתו שכחת
שהיית נוכח בישיבה בה דיברו על יוזמת סאדאת באמצעות שליחו איסמעיל?
*

אלוף (בדימוס) ,במלחמה ראש "המוסד".
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“לא שכחתי .אבל בתור ראש מוסד לשעבר אני לא אדווח למישהו אחר
על ישיבת התייעצות עם השרים שהתירו לי להישאר שם .אז אמרתי שאני
לא זוכר".
ומדוע קיפניס גם כותב בספרו שבשלב מסוים של פגישת הקבינט ב־18
באפריל השתתפו רק ראש הממשלה ,דיין וגלילי ואז ,רק אז ,הם דנו על
היוזמה המדינית המצרית וקיבלו החלטות לגביה? הרי ברגע זה אישרת לי
שהיית נוכח לכל אורכה של הישיבה וגם הפרוטוקול מאשר זאת.
“אני לא יודע למה הוא כתב את מה שכתב .אנחנו היינו נוכחים בכל
הישיבה ,ודיברו בה גם על היוזמה המדינית".
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פגישת גולדה-חוסיין
מהכתוב בספרך וגם מראיון שהענקת לתוכנית “לא תשקוט הארץ" במלאת  40שנה
למלחמת יום הכיפורים ,ניתן היה להבין שעל פגישת חוסיין וגולדה במטה המוסד בת"א
ב־ 25בספטמבר  1973נודע לך רק בדיעבד .למחרת היום .איך זה יכול להיות? שני
אנשי אמ"ן היו נוכחים בפגישה .אל"ם אהרן לברן ,עוזר רמ"ח מחקר ,נמצא עם ראש
המוסד צבי זמיר ועם אישיות בכירה ירדנית בחדר אחד .סא"ל זוסיה (זיזי) קניאז'ר ,ראש
ענף במחלקת המחקר של אמ"ן ,נמצא בחדר אחר עם פונקציונרים בכירים אחרים והם
מאזינים ,מקליטים ומצלמים את הפגישה המרכזית בין גולדה מאיר ומרדכי גזית (מנכ"ל
משרדה) מהצד הישראלי ובין חוסיין ופהאמי (ראש ממשלת ירדן) מהצד השני .ואתה לא
ידעת על הפגישה הזאת?
“רק בדיעבד".
איך זה יכול להיות?
“עובדה .לא אמרו לי .למה? לא יודע .לא אמרו לי".
זה מוזר .חוסיין מגיע לישראל .הוא לא עדכן מה סיבת הגעתו אבל דרש לראות בדחיפות
את ראש הממשלה .זאת אומרת יש כאן משהו מאוד יוצא דופן .העוזר שלך למחקר תא"ל
אריה שלו שולח את אל"ם לברן וסא"ל קניאז'ר לפגישה ואתה לא יודע עליה? איך זה יכול
להיות?
“לא שאלתי את שלו מדוע לא עודכנתי".
איך היית מגדיר את יחסי הגומלין בינך ובין אל"ם אברהם אלזון ,רמ"ח ביטחון שדה.
האם הוא היה כפוף אליך ישירות?
“כן".
אם ככה משהו לא מסתדר לי .בפגישת גולדה–חוסיין השתתף גם אברהם אלזון .מי הנחה
אותו להתייצב לפגישה?
“לא זוכר .לא ידעתי בכלל שהוא השתתף".
אבל הרי הוא היה כפוף ישירות אליך .אני מניח שהוא לא היה מתייצב שם על דעת עצמו.
“תראה ,אני הייתי מאוד דה־צנטרליסט .יכול להיות שאהרן לברן הזמין אותו או ראש
המוסד הזמין אותו .מישהו הזמין אותו .מישהו אמר לו ללכת לפגישה הזאת".
האם עולה על דעתך שאברהם אלזון היה מוזמן לפגישה כזאת על ידי מישהו אחר והוא
לא היה מדווח לך?
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“באיזה תפקיד הוא הלך לשם?"
הוא נכח בפגישה לצדו של זיזי.
“אז אולי זיזי הזמין אותו?"
זיזי לא הזמין אותו.
“אז אני לא יודע איך הוא הגיע לשם .אני הרי ידעתי על הפגישה הזאת רק בדיעבד.
ואם ידעתי על הפגישה הזאת בדיעבד אז איך יכולתי לשלוח אותו לשם? ונניח שהייתי
יודע מראש על הפגישה הזאת איזו סיבה הייתה לי לשלוח את אלזון? זאת פגישה של
המוסד בתוך בנין של המוסד .מה יש לרמ"ח ביטחון שדה לעשות שם?"
אולי הוא נשלח לשם בגלל שאחרי הכול מדובר בפגישה בין חוסיין ובין גולדה ולא רצו
ששום דבר יודלף?
“לא נראה לי .זאת פגישה של המוסד .באחריות המוסד .בתוך בנין של המוסד .אז מה
עשה שם אלזון? השגיח על אהרן לברן? על זיזי? אני לא מבין מה היה לו לעשות שם".

לא כל יום מלך ירדני מגיע לפגישה שבה הוא מוסר לראש ממשלת ישראל מידע מפליל על
תוכניות “אחיו" הערבים לצאת תוך זמן קצר למתקפה נגד ישראל ,ומסתכן בצווארו במידה
וזה יתגלה .איך התייחסתם באמ"ן לתוצרי הפגישה בין גולדה וחוסיין?
“אני אגיד לך מה שאני זוכר .חוסיין דיבר על סוריה .ההערכה שלנו הייתה שסוריה
לא תלך בלי מצרים .ושמצרים עדיין לא מוכנה לצאת למלחמה".
אבל הוא הזכיר גם את מצרים.
“נכון".
אז למה באמ"ן לא התייחסתם לזה ברצינות הראויה?
“אם אתה שואל אותי היום כחכם לאחר מעשה ,היינו צריכים להתייחס הרבה יותר
ברצינות לפגישה הזאת".
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בעיניים עצומות
מדוע ,להערכתך ,הדרג הצבאי והמדיני שמעליך לא נקטו צעדי מנע ,אפילו גיוס חלקי או
השלמות מילואים ,כפי שלדעתך ,בדיעבד ,היה מתבקש כבר מיום רביעי  3באוקטובר.
“יש לי שתי מחשבות ,האחת פסיכולוגית .ספיר ואחרים התנפלו על דדו בסיומה של
כוננות 'כחול לבן' שהסתיימה בלא כלום ,ובאו אליו בטענות שהוציא הרבה כסף שלא
לצורך .ואולי זה השפיע עליו שנזהר עכשיו שלא לבזבז את כספי הציבור .דבר שני זה
הביטחון המוחלט בכוחנו.
"גולדה בזיכרונות שלה מספרת שביום שישי ,ערב יום הכיפורים ,אחרי שהתפזרה
ישיבת הממשלה המצומצמת היא שאלה את חיים בר־לב ,תגיד ,יש מספיק כוחות בצפון
ובדרום? והוא אמר לה ,כן .זאת אומרת כולם חשבו שהכוחות מספיקים ולא הפנימו את
הנושא האווירי בכלל .לא הבינו שלא תהיה להם עזרה אווירית כי חיל האוויר יהיה עסוק
קודם כול בהישרדות מול הטילים ,ועד שלא ישמיד אותם לא יוכל להתפנות אליהם".
בעדותך בפני ועדת אגרנט אמרת שבמהלך תרגיל “תחריר  "41המקורות הגלויים במצרים
היו שקטים הרבה יותר מבעבר .סימנים מחשידים עבור אנשי המודיעין הם ,בין היתר,
אירועים שוברי שגרה .האם לא הייתם צריכים להתייחס לשתיקה הרועמת במצרים כסימן
מחשיד?
“כל זה לא היה מספיק כבד בשביל לסדוק את פירמידת הקונספציה .בראש של אנשי
מחלקת המחקר הסימנים האלה לא היו מספיקים".
אבל האחריות העליונה לכל מה שקורה באגף המודיעין היא עליך.
“בהחלט .אני אחראי .אני אחראי לטוב או לרע על כל מה שהיה באגף המודיעין".
בספרך “מיתוס או מציאות" אתה כותב על הצהרות שליטי מצרים בדבר שחרור התעלה
ופריצת קו בר־לב כשאיפה לאומית ראשונה במעלה .ואתה תוהה איך יכול להיות שראש
הממשלה לא הבינה את משמעות הכבוד הלאומי הערבי עד כדי ששאלה“ :מה זה ייתן להם?"
ואני שואל אותך :למה להתגולל על ראש הממשלה? איפה היה אמ"ן כשגולדה שאלה את מה
ששאלה? מדוע לא טרח ראש אמ"ן להסביר לגברת ראש הממשלה שהכוונות של המצרים
רציניות ומבחינתם שחרור קו בר־לב ופתיחת התעלה הן השאיפות הלאומיות הראשונות
במעלה?
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“מה הייתי צריך לעשות? להגיד לה‘ :את טועה'?"
כן.
“לא .מה זה אכפת לי מה היא חושבת?"
מה זאת אומרת? היא ראש הממשלה .היא מובילה את מדינת ישראל .אולי היא מובילה
אותה לכיוון לא רצוי .אולי לקטסטרופה .בתור ראש אמ"ן אתה חייב לנער אותה .בנימוס
המתבקש כמובן.
“אני ראש אמ"ן ואני עובד לפי הידיעות שיש לי .לפי הידיעות שיש לי המצרים רוצים
כדי להציל את כבודם לכבוש את כל סיני .לפחות עד המיצרים .הם אומרים את זה .הם
כותבים את זה .לא לי .לברז'נייב .כל הדברים האלה ידועים לכולם .גם לגולדה .עכשיו
מה זה אכפת לי מה היא אומרת?"
אם אני כראש אמ"ן הייתי מוזמן לישיבה עם ראש הממשלה ובמהלכה היא הייתה שואלת
“מה זה ייתן להם?" והייתי חושב שראש הממשלה אומרת שטויות ,אני מניח שהייתי ממהר
לתת לה הסבר .בנימוס רב כמובן .להחזיר אותה לתלם .להיות בטוח שהיא אוחזת נכון במושכות.
“לא חשבתי אפילו להגיד לה את זה".
אבל זאת בדיוק השאלה .למה לא אמרת לה? אתה הרי אלוף בצה"ל ,ראש אמ"ן.
“כי אני יושב שם ושומע שטויות של גולדה ושל דיין ושל שרים אחרים בנוגע
לערבים .ואני לא מתעסק בזה בכלל .מה אני צריך לומר להם אתם מדברים שטויות? מה
דיין אומר לנו — אני לא מתנגד שתגיעו לנילוס וגם לשדות הנפט במורגן .ואני שואל את
עצמי מה הוא מקשקש הבן אדם .הוא לא יודע שמורגן זה  300ק"מ מהתעלה? ובשביל
מה? ואני לא מתעסק בזה .בשטויות שבתוך הממשלה".
ואני עדיין תוהה ,מה כל כך קשה לומר — גברתי ראש הממשלה את טועה .את לא מפנימה
מספיק טוב את הכבוד הערבי ואת משמעות סגירת התעלה עבורם .למה לא אמרת לה?
“אני מאוד נהנה לשבת אתך .אתה יודע למה? כי אתה חושב שיש בכוחי לעשות
דברים גדולים מאוד .כמו לחנך את גולדה .ואת דיין .ואת דדו .אף אחד לא העלה אותי
לרמה כזאת מעולם (צוחק) .זה לא מקובל ולא ראוי שראש אמ"ן יעיר לראש הממשלה
'את טועה פה ואת טועה שם' .ואפילו בשפה הכי מנומסת .אם גולדה הייתה מעירה הערה
ברמה הצבאית זה דבר אחר .אבל כאשר היא נותנת חוות דעת ברמה הפוליטית ,אני אז
לא חשבתי שתפקידי לתקן אותה .גם כאשר דיין אמר שלא אתנגד אם תגיעו לנילוס
ולשדות הנפט במורגן .וראיתי את זה כשטות ,גם צבאית וגם פוליטית ,לא חשבתי שאני
צריך לבוא ולהעיר לו".
אבל יש הבדל בין השטות ,לטעמך ,שדיין אמר ובין טעות מהותית .בסיסית .וגולדה
עשתה טעות כזאת .היא בכלל לא הבינה מה פשר הכבוד הערבי .ואתה לא קמת להסביר לה.
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יש לך טענות מהותיות על תפיסת עולמה של ראש הממשלה בתחום שאתה אמור להיות
בקיא בו יותר מכל אחד אחר? תגיד לה .בנימוס המתבקש .אבל תגיד לה .ולא אמרת.
“זה לא היה מקובל".
זאת מילה רעה מאוד.
“נכון (צוחק) .אבל ככה זה היה באותם ימים .לא היה מקובל להעיר לראש הממשלה".
אולי תסביר לי מה הייתה הלוגיקה שהנחתה אתכם בימי הסתיו של  .73האם תרגיל חטיבת
הצנחנים שהתנהל באל עריש ובשארם־א־שייח והסתיים לפני ראש השנה ,ותגבור רמת
הגולן בגדוד טנקים נוסף מיד אחרי ראש השנה ,יכלו להגביר את חששות המצרים והסורים
עד כדי כתיבת הערכת מצב שיצאה ממחלקת המחקר שלכם ולפיה — “הם חוששים מתקיפה
שלנו"? איזו סיבה יכולה הייתה לגרום למנהיג ערבי לחשוב שישראל מתכננת מתקפה נגדם?
“תראה ,בעניינים האלה יש הרבה אפקט לאימאז' .האימאז' שלנו אצל הערבים הוא
שהחבר'ה האלה תוקפים וזה בהפתעה .והנה הם (היהודים ,א"ב) עשו לנו תרגיל והפילו
לנו  12מטוסים לפני שבועיים .והאנשים במחקר מנסים להיכנס לראש שלהם ונראה להם
שהערבים מפחדים .כל הזמן מפחדים .כי ההיסטוריה שלנו מראה שצבא הגנה לישראל
הוא בעצם צבא התקפה .הוא כל הזמן תוקף .וזה בסדר כי זה הפיתרון היחיד שיש לנו.
וזה צבא התקפה .והם רואים שתקפנו אותם בסיני ב־ '56בהפתעה .בלי סיבה .ואחר כך
ב־ '67תקפנו אותם שוב בסיני .נכון שנאצר דיבר .והזיז טייסת לביר גפגפה ואיים .אבל
זה כאלאם פאדי .מדברים .אבל הישראלים עושים .כל הזמן תוקפים ומכניסים לנו .ולקחו
לנו את סיני שהיא שלנו .תוקפים פה ותוקפים פה ותוקפים פה ואנחנו פוחדים מהם.
מההפתעות שלהם .הם רואים את היהודים דרך העיניים של אריק שרון .תנו לי .תנו לי.
תנו לי .ואני אכניס לכם ואני אנצח אתכם ואני אדפוק אתכם".
בוא נעשה תרגיל בדמיון מודרך :זה גודל התגבור שלנו בחזיתות .ישראל מעולם לא
הצהירה על כוונות התקפיות .אין לה גם כל סיבה נראית לעין לצאת למלחמה .מנהיגי ערב
יודעים זאת היטב .והערכת אמ"ן היא — “הם חוששים מתקיפה שלנו" .מה יכול היה להביא
חבורת אנשים מלומדה לצאת בהכרזה כזאת?
“אתה רואה את הכיסא הזה? (מצביע על כיסא הסמוך לשולחן שלצדו אנחנו מנהלים
את הראיון) פה היה צריך לשבת מצרי ,או סורי ,ולהסביר את מה שאתה שואל כי אתה
בעצם שואל אותי על ההיגיון של המצרי או הסורי .אבל הוא לא יושב פה .אני לא רוצה
לייצג אותו .אני לא חושב שאני יכול לייצג אותו .הם חושבים אחרת מאיתנו .הם רואים
דברים אחרת .הלקחים שלהם אחרים .וכל הגישה הרציונאלית לא עובדת איתם .תסתכל
היום סביבנו .מה אתה רואה? משהו רציונאלי? פה הרגו  .100שם הרגו  .200הם הורגים
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אחד את השני בלי להניד עפעף .הרציונאל שלהם זה משהו אחר .זר לנו .ואתה שואל
אותי שאלות שרק סורי או מצרי שישבו כאן על הכיסא יוכלו לענות עליהם וגם אז,
בתנאי שיגידו את האמת .וזה בניגוד לנהלים שלהם (צוחק) .היום אני יודע שאנחנו בכלל
לא מבינים אותם .ואם אז חשבתי שהמומחים שלי מבינים אותם .טעיתי .היו שם טובי
המומחים וטעו .תראה ,אני זוכר שאולי שבועיים לפני פרוץ המלחמה המומחה הכי גדול
לארצות ערב ,פרופסור ברנרד לואיס ,בא לישראל וישב אצלי במשרד וסיפר לי — אני
בא עכשיו ממצרים .המצב שם נורא .שנים הם לא ייצאו למלחמה .הם לא מסוגלים.
שורה תחתונה — זו אשליה שאנחנו מבינים אותם .לא אנחנו ולא הפרופסורים .יכולה
להיות מחלקת מחקר הכי מפוארת בעולם ועדיין לא נבין אותם .אם אנחנו רוצים להבין
אותם ,ואין לי כוונה לפגוע באף אחד אלא כדוגמה בלבד ,צריך להכניס את אחמד טיבי
למחלקת המחקר".
ואולי צריך היה להביא כוחות חדשים למחלקה? לתת אפשרות לכוחות רעננים ,לא
“משוחדים" ,להיחשף לחומרים? קראתי כל כך הרבה חומרים על המלחמה הזאת ואני פשוט
לא מסוגל להבין איך יכול להיות שלא הרמתם גבות וסימני שאלה מול מאגר הנתונים שהיה
מול העיניים שלכם .למה מול עיבוי חירום שלא היה כמותו בצד הסורי ותרגיל שלא ברור
מה קורה אתו בצד המצרי קניתם דווקא את הסיפור שמכרו לכם עיתונות ורדיו דמשק שזה
הכול בגלל שהם חוששים מתקיפה שלנו? הרי מעולם לא הצהרנו שאנחנו רוצים להגדיל
את “האימפריה" של  ,'67ולא עיבינו כוחות ,ולא עשינו שום דבר שאמור היה לגרום להם
להכריז את מה שהכריזו .אולי תסביר לי איך לא עשיתם אחד ועוד אחד ,ועוד הרבה אחדים,
ואמרתם לעצמכם שזה לא יכול להיות שהם חושבים שאנחנו יוצאים למלחמה נגדם .לא
יכול להיות!!! ומכיוון שכך אולי מה שקורה שם בשתי החזיתות זאת בעצם הונאה סורית־
מצרית? מלחמה בהפתעה .איך יכול להיות שלא חשבתם על זה? איך יכול להיות שמחלקת
המחקר יצאה עם הערכה בלתי הגיונית כזאת?
“יש לך יתרון על אנשי המחקר .ואני אגיד לך למה .איש המחקר שישב שם כבר חמש
או שמונה שנים כבר ראה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם .את אותם הסיפורים ואת
אותם התרגילים .וכל פעם זה נגמר אותו דבר .אם אתה היית בא טבולרסה היית כנראה
מגיע למסקנות אחרות .אבל החבר'ה האלה במחלקת המחקר הם אנשים שיש להם מטען
קודם וקיבעונות והם רואים שכל פעם הם מקבלים חיזוק ועוד חיזוק ועוד חיזוק".
ולמרות הקיבעונות ,לו רק הייתם טורחים ושואלים את עצמכם באמ"ן מתי קרה כדבר
הזה שלפתע צבאות מצרים וסוריה נכנסו למערכי חירום ,תוך שהם טוענים שאנחנו הולכים
לתקוף אותם ,אתה יודע מה הייתם מגלים? זה קרה במאי  .1967אופס .מריח לא טוב .אולי
זאת תוכנית הונאה?
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“נכון .טעינו .אני אגיד לך משהו .במבט אחורנית אני יכול לתת לך רשימה של 20
טעויות .לפחות .גם כאלה שלא חשבת עליהן".
זאת אומרת שממרחק ארבעים השנים כשאנחנו יושבים במטבח שלך ולוגמים תה
בצוותא ,אתה מקבל את ההנחה שמול מקבץ הנתונים שעמדו בפניכם הייתם צריכים להגיע
למסקנות אחרות?
“בטח .בטח .מצד שני היום בחוכמה לאחר מעשה זה קל להתהדר בנוצות שבדיעבד
הייתי צריך לחשוב אחרת .ואנחנו שנינו יודעים שאז זה לא קרה .המכשלה אז הייתה
שהיו לנו את הידיעות .את המסמכים .את מה שאנחנו מכנים 'הקונספציה המצרית'
שהפכה להיות הקונספציה שלנו .אם לא היה לנו את כל זה היינו יותר חופשיים לחשוב
על כל מיני אפשרויות אחרות".
ולא היה אף צדיק בסדום עם דעה שונה מ"חשיבת היחד" של מחלקת המחקר?
“זה בדיוק מה שמטריד אותי .למה מכל אנשי המחקר שהופיעו בפני אף אחד לא היה
בעל דעה אחרת .אתה צריך להבין שהחבר'ה האלה של המחקר ישבו שם  10-5שנים
והיה להם בראש מטען של תקדימים".
ואולי הם בעצם פחדו להביע את דעתם בפניך?
“מה פתאום? ואם כבר היה סא"ל שחשש שאני אגער בו ,מה שלא היה ,בטח לא מדובר
באריה שלו .האחרון שאפשר להגיד עליו שהוא חשש להגיד משהו זה ראש המחלקה
תא"ל אריה שלו .הם כולם דיברו בלשון אחת .מאוחר יותר נודע לי שהיה בחור אחד,
אלברט סודאי ,שהביע דעה שונה אבל זה נעצר אצל שלו ולא הגיע אלי.
“הרבה זמן אחרי המלחמה זיזי (זוסיה קניאז'ר ראש ענף  2ירדן עד  9באוקטובר שאז
קיבל את ראשות ענף  6מצרים ,א"ב) פגש אותי והזכיר לי משהו שאני לא זכרתי .הוא
אמר לי שזמן קצר לפני המלחמה קראתי לכל אנשי המחקר ועשיתי עם האצבע ככה
(מצביע מולי) ושאלתי תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה? וככה עברתי אחד־אחד.
וכולם דיברו באותה שפה .לא היה אף אחד שאמר מלחמה .אף אחד".
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תאר לי בכמה משפטים את המשותף והמפריד
בין אלי זעירא ואהרל'ה יריב
אל"ם (בדימוס) גדעון גרא*
שני טיפוסים לגמרי שונים .אלי זעירא הוא טיפוס המפקד הקרבי שיום אחד עשו אותו
ראש אמ"ן .סוויץ' באישיות שלא כולם יודעים לעשות עד הסוף .זעירא עסק קודם
באיסוף ,ששם הדברים הרבה יותר מבצעיים .שחור ולבן .וזה התאים לו .כי מפקד
קרבי צריך להחליט — כן .לא .שחור .לבן .אלא שראש אגף המודיעין ,שממונה גם על
המחקר ,צריך לדעת להתלבט ,סביבת העבודה שלו היא גווני האפור.
אהרל'ה יריב היה יותר דמות של קצין מטה ,למרות שגם לו יש עבר קצר בתור
מח"ט גולני .אהרל'ה היה יותר דגם האדם החושב ,האינטלקטואל ,המתלבט .קצין
מודיעין מעולה שתמיד חשש ותמיד דאג — אולי זה לא בדיוק ככה אלא ככה .לא
שחור־לבן .הרבה פעמים הוא אמר ,תחשבו עוד פעם .תמיד העלה אפשרויות נוספות
לבדיקה .אלי התלבט פחות .אלי זעירא היה מחובר למשה דיין .אני לא אומר שמשה
דיין היה מחובר לזעירא ,אבל זעירא היה מחובר אליו וזה גם השפיע עליו .דיין החותך,
הנחרץ .אהרל'ה היה מחובר בעיקר לרבין ,ורבין זה משהו אחר לגמרי .מתלבט יותר,
וכמוהו יריב.

תא"ל (בדימוס) אהרן לברן**
אלי היה הנסיך של מקיאוולי עם צירוף התכונות הנפלאות של מוח אנליטי וקומנדר.
זאת הדמות שחשבתי שצריכה לעמוד בראש הפירמידה המודיעינית.
אהרל'ה היה בסדר גמור אבל הוא לא היה קומנדר .הוא ניסה לפעמים לשחק את
דמות הקומנדר אבל בתוך תוכו הוא ידע שהוא לא קומנדר .הוא היה קצין חוקר ,יועץ,
קשור יותר בטבורו למחשבות ותכנונים .אהרל'ה היה יותר ספקן מזעירא .זעירא היה
יותר שחור־לבן .יותר נחרץ.
את זעירא אני זוכר מאוד לטובה בתור ראש מחלקת האיסוף .הוא העלה את
איסוף המודיעין לליגה הכי גבוהה .מקודם זה היה השטינקרים של  .154יבואו לא
יבואו וכל השטויות האלה והכול היה מיקרו .זעירא הפך את העניין למקרו .הוא מיד
תפס שהדגש צריך להיות על  848ו־ 432וכמובן  .269הוא ידע להפריד בין עיקר
* במלחמה אל"ם ,עוזר ראש מחלקת מחקר להערכה באמ"ן מחקר.
** במלחמה אל"ם ,עוזר ראש מחלקת מחקר למבצעים באמ"ן מחקר.
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ומשני .הוא כיבד את  ,154לא זלזל בהם אבל הם נהיו משניים .חוץ מזה הייתה
לו יותר הבנה וגישה לטכנולוגיה מה שלא היה ליריב ,ולכן הייתה פריצת דרך מאוד
משמעותית עם סיגינט ואלינט .גם דרישותיו למטה הכללי בעניין תקציבים נוספים
היו בעלות משקל רציני יותר בגלל עברו העשיר בתחום האג"מי ,המבצעי.

האלוף (בדימוס) אביעזר יערי*
המשותף :שניהם אנשים חכמים .שניהם בעלי ניסיון קרבי .שניהם ניחנו בתפיסה
מהירה .שניהם בעלי יכולת ניסוח עמדה .שניהם אנשים מבריקים ושניהם עברו
מסלול בתוך אגף המודיעין ולכן היו בעלי ניסיון עשיר כשהגיעו לתפקיד ראש אמ"ן.
המפריד :אהרל'ה יריב היה יותר ספקן ,שאל תמיד מה הפוטנציאל של
הסיטואציה ,מה עלול להיות אם נשגה בהערכה .נטה יותר לחשוב שאין דבר כזה
דו"ח מודיעין בהיר ,חד־משמעי ,שמאפשר לקברניטים החלטות בהירות .אלי זעירא
היה יותר נחרץ ,נטה לקבל מסקנות חד־משמעיות .זמן קצר לפני המלחמה הוא
ניסח מה תפקיד המודיעין ואמר — תפקיד המודיעין לתת לקברניטים דו"ח מודיעין
בהיר ,מסקנתי ,שמאפשר להם לקבל החלטות ברורות .אני לא רוצה לבלבל להם את
המוח עם יותר מדי אופציות .ולכן הוא גם קבע את מה שנקרא “דעת אמ"ן" ,שזה
הדבר המכריע ,הקובע.
“דעת אמ"ן" ,שמשמעותה דעה אחת ,זה תמיד “שורש פורה ראש ולענה" (מיעוט
שלילי ,א"ב .ובהשאלה :מקור סכנה) .דעת אמ"ן יכולה להיות מנוסחת בצורה הכי
טובה אבל היא צריכה גם לתת את הדילמות ,את האופציות ואת אי הוודאות ואת
האפשרויות האחרות .אלי היה בדיוק האיש המתאים לשגיאה שהוא עשה בגלל הגישה
שלו ,ולפיה מודיעין צריך להיות מסוכם באופן בהיר ,חלק ומדויק .אלא שמודיעין זה
התעסקות בדילמות ,באי ודאויות ,וחשוב לציין שיש דרכי פעולה כאלה ואחרות .קשה
היה להיחלץ מהטעות שאליה נגרר זעירא ,ומשך אתו אחרים ,בעיקר בגלל שהיו לה
שורשים מאוד עמוקים של קיבעון שלא אפשרו לעכל שינויים דינאמיים.
אחרי מלחמת יוה"כ שאלנו את עצמנו ,מה אהרל'ה היה עושה .נטינו לחשוב
שאילו הייתה עומדת לפניו אותה מערכת ידיעות ושיקולים הוא היה עוצר ושואל
מתישהו למה זה לא יכול להיות הפוך .אבל שיהיה לך ברור שכאשר התקרב מועד
המלחמה גם אהרל'ה יריב חזה שלא תהיה מלחמה בשנים הקרובות .הוא אפילו
אמר את זה במסיבת הפרידה ממנו וכניסתו של אלי זעירא לתפקיד.
*

במלחמה סא"ל ,ראש ענף ( 5סוריה) באמ"ן מחקר.
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אל"ם (בדימוס) זוסיה קניאז'ר (זיזי)*
דרכי פעולה אפשריות לאויב זה המפתח בעבודת המודיעין .גם להתרעה .התוכנית
של האויב טמונה בתוך דרכי הפעולה האפשריות שלו .מי שמזניח דרכי פעולה
אפשריות של האויב אוכל אותה.
אלי זעירא היה מח"ט ,היה רח"ט מבצעים .דווקא הוא אמור היה לדעת שהמרכיב
העיקרי החשוב ,המפתח בעבודת המודיעין ,הוא דיון תמידי בדרכי פעולה אפשריות
של האויב .והוא לא.
מפקדי לשעבר אל"ם מרושי (מרום) ז"ל לימד אותי עוד כשהייתי סרן אצלו — זיזי,
כל בוקר אתה בא למשרד ובודק את היערכות האויב ומתוך זה מנתח במה השתנו
דרכי הפעולה שלו .זה המפתח.
לקראת סוף  '72תחילת  '73כל צבא מצרים זז לתעלה לקראת ההיערכות
למתקפה שהייתה אמורה להיות במאי  .'73זאת אומרת ,דרכי הפעולה האפשריות
של המצרים השתנו .כל צבא מצרים בתעלה .וזעירא לא דן בדרכי פעולה אפשריות
של האויב.
אהרל'ה יריב לא היה איש מבצעים ,ודווקא הוא תמיד הקפיד על דיון בדרכי
פעולה אפשריות של האויב ,מדינית או צבאית .לאהרל'ה היו תכונות נדרשות של
קצין מודיעין .התלבטות תמידית ,העלאת ספק .בזעירא היו גם התכונות האלה ,אבל
פחות .הייתה אצלו בעיקר סקרנות אינטלקטואלית והנדסית ,אבל היא הייתה רדודה
מאוד .למה? כי הוא חשב שהוא מבין את הכול מיד .ואילו אהרל'ה היה חופר ושואל.
פעם ועוד פעם ,ונשאר כל הזמן לא שקט .רק אחרי המלחמה ראינו כמה דברים לא
ידענו .ראינו את חומר השלל והבנו שלא ידענו כלום .מודיעין יודע בקושי את החלק
הגלוי של הקרחון .ואהרל'ה ידע שהוא לא יודע ,ואלי זעירא היה מלא ביטחון עצמי,
חשב שהוא יודע.

*
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האם זעירא היה פתוח וקשוב לדעות אחרות
או שמא כפה חשיבת יחד?
גדעון גרא — במידה מסוימת הוא היה פתוח וקשוב .יחד עם זאת ,הוא היה טיפוס
היררכי לחלוטין .הגיע למסקנה וזהו .התעקש להישאר בה.
אהרן לברן — לא הרגשתי שהוא כופה חשיבת יחד .לא היה בו משהו שהצמית
מחשבה עצמאית.
אביעזר יערי — שלא כמו אהרל'ה יריב ,זעירא חתר להגיע מהר לסיכום ,ל"דעת
אמ"ן" .יחד עם זה הוא ידע להקשיב .בהחלט .תראה ,מאשימים את אלי זעירא בכל
הדברים שבעולם ,אבל אי אפשר לקחת ממנו את הדברים הטובים .הוא מעולם לא
כפה חשיבת יחד .אף פעם לא הרגשתי שאני מנוע מלהגיד את מה שאני חושב.
לדוגמה ,ביום שישי  5באוקטובר ישבנו להערכת מצב אצלו ושם נשאלה בין היתר
השאלה האם צריך להפעיל אמצעי מודיעין מיוחדים .יונה בנדמן ואריה שלו אמרו
שאין שום חדש במצרים ואין צורך להפעיל את האמצעים והם יכולים להסתפק
בגיחת הצילום של אתמול .אני לא הייתי שקט אז ביקשתי גיחת צילום בסוריה
לאותו יום וזעירא אישר לי (לקראת ערב ,בעקבות הגיחה ואחרי הפענוח ,הוצאנו
לקט שאומר שהסורים נכנסו לעמדות קרב).
זוסיה קניאז'ר (זיזי) — זעירא היה חותך .לא אפשר לדיון להתפתח .הוא היה כזה
עוד בתקופתו כרמ"ח איסוף .וזה בא לו אולי מתקופתו כמפקד קרבי.
יתר על כן ,בעשר הדקות הראשונות אצל אלי זעירא המשתתפים היו עושים
לעצמם הערכת מודיעין מה הוא חושב .ואחר כך היו מתחילים להביע דעות חנפניות.
אצל אהרל'ה יריב זה לא היה קורה .הוא לא היה מביע את דעתו .הוא נתן לכולם
לדבר והיה סיעור מוחות והיו ויכוחים.
יואב דייגי (פישי) — זעירא היה אדם מאוד אינטליגנטי ,חריף ,בקיא מאוד בתחומים
שנכנס אליהם ויחד עם זאת איש קשה מאוד .לא מעודד אנשים להתבטא .לא ממש
מאפשר לאנשים חופש ביטוי מלא.
אתן לך דוגמה :פעם בשבוע היה דיון אצל זעירא והיו מגיעים אליו נציגי כל
הענפים ,בדרך כלל ראשי הענפים .אני הייתי מגיע אז עם פורטי (יהודה פורת ,ראש
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ענף המחקר במחלקת מודיעין חיל האוויר ,א"ב) .אלי היה יושב ,שומע ,שואל שאלות.
לפעמים הוא היה קורא את הידיעות לפני הישיבה ולכן הוא גם ידע בדיוק על מה הוא
מדבר .היה לו רקע טוב .הוא בחור עם הבנה טכנולוגית והיה גם איש צבא רציני .אבל
הייתה לו תכונה שהוא היה משתק אנשים .הוא לא היה מעליב אנשים כמו בני פלד
אבל היה מפקפק באמירות שלהם ואומר לעתים — תעשה שוב שיעורי בית.

האם זעירא היה בוטה? קריזיונר? פחדו ממנו?
גדעון גרא — אני חושב שפחדו ממנו .ראשית הוא היה ראש אמ"ן .הקידום שלך תלוי
בו .במרחב שבין גורודיש העריץ המצמית ובין אהרל'ה שעודד סיעור מוחות אפשר
היה למקם אותו פחות או יותר באמצע .אלי גם היה בן אדם סולידי ,איש משפחה.
מעולם לא צעק ,לא התפרץ.
אהרן לברן — פחדו ממנו .הקומנדריות שלו ,האישיות החזקה ,הכריזמטית .היה
צריך לבוא מוכן אליו .הוא לא מאלה שמוכן היה שיבואו אליו לא מוכנים .אם היית בא
לא מוכן היית אמור לחשוב על המחיר .היית חשוף לחטוף ממנו ,לתגובה שלו ,אבל
הוא לעולם לא התפרץ ,לא היה גס רוח .היפוכו של גורודיש הקריזיונר.
אביעזר יערי — ממש לא .עשו עליו סוג של דמוניזציה.
זוסיה קניאז'ר (זיזי) — אני מעולם לא פחדתי ממנו .הוא יכול היה להיות נחרץ ,חסר
סבלנות אבל לא התפרץ .הכול בשקט ,בלי איבוד עשתונות ,עם שליטה עצמית .יחד
עם זה הייתה לו התנשאות קבועה .לאו דווקא על חלשים .הרגיש את עצמו כיודע־
על כזה ,חכם יותר מכולם ,משכיל יותר מכולם.
יואב דייגי (פישי) — זעירא היה אדם עצור ,עדין ,מנומס .אבל באותו נימוס הוא ידע
לתקוע לך סכין חד בין העיניים .הכול היה אצלו בשקט ,אבל שקט כזה שנכנס טוב־
טוב לתודעת זה ששגה ,ומול כל הפורום .הסגנון שלו היה משתק אנשים .אנשים היו
באים אליו לדיונים מפוחדים .פחדו לדבר באופן חופשי .רצו שזה כבר יעבור .ולכן מי
שיכול היה להימנע מלבוא אליו לדיונים היה מעדיף את זה.
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האם מישהו צעק “המלך הוא עירום"?
גדעון גרא — אני לא זוכר מישהו כזה .חיים יעבץ ,הממונה על הצד הסובייטי ,היה
מודאג מהצי הסובייטי ומסאדאת והוא ראה את זה קצת יותר אזעקתי .והיה הענף
הטכני ,דודו בניה ,שאמר שזה לא יכול להיות תרגיל .אולי רק הסגן הזה בפיקוד
הדרום ,סימנטוב ,ממש צעק המלך הוא עירום.
אהרן לברן — לא ,אבל אמרו שראש המדור אלברט סודאי הרים גבות מספר פעמים.
אביעזר יערי — אף אחד מהבכירים .אף אחד .היה רק את אלברט סודאי ,ראש מדור
מדיני בענף מעצמות.
זוסיה קניאז'ר (זיזי) — ב־ 6באוקטובר ב־ 6:30בבוקר היינו בלשכתו של זעירא.
אני זוכר את המעמד .לשכה מלאה אנשים ,עשן סיגריות .גם נחיק נבות מהמוסד
היה שם.
ראש אמ"ן הצביע באצבע על אריה שלו (רמ"ח מחקר) ושאל ,אריה ,תהיה או לא
תהיה היום מלחמה?
שלו — בסבירות נמוכה מאוד.
אלי זעירא הצביע באצבע בכיוון יונה בנדמן (ראש ענף מצרים) שישב ליד אריה
שלו ,יונה ,תהיה או לא תהיה היום מלחמה?
בנדמן — אני עומד מאחורי כל מה שאומר אריה שלו.
התרוממתי מהספסל ואמרתי ,יונה ,לא שאלו אותך אם אתה עומד מאחורי כל
מה שאומר אריה שלו .ראש אמ"ן שאל אם תהיה או לא תהיה היום מלחמה .ואני
אומר לכם על סמך כל הידיעות שראיתי בענף  — 2היום מלחמה.
ואז קם מרושי (ראש ענף בסיסי) שישב בספסל בצד השני ואמר לכולם ,אני חושב
שזיזי צודק .היום תהיה מלחמה.
ואריה שלו אמר לי ,זיזי צא החוצה ותוציא “צבעוני" על מצרים.
אני — תראה ,אריה ,אם אני מוציא צבעוני על מצרים אני כותב שורה אחת — “היום
מלחמה".
יונה בנדמן — אם זיזי מוציא "צבעוני" על מצרים אני מתפטר מתפקידי כראש ענף .6
אריה שלו — בנדמן צא החוצה עם גרא ,ותוציאו "צבעוני" על מצרים.
יצאו.
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האינטרקום טרטר .דדו ביקש מאלי זעירא לרדת אליו.
זעירא לקח את הכומתה וירד אל דדו .היום אני יודע ששם ,אצל דדו ,הוא פגש את
אהרל'ה יריב.
כשאלי זעירא יצא אריה שלו אמר ,כולם לעבור עכשיו לחדר דיונים בלשכת רמ"ח
מחקר.
ושם התחילו הצעקות .אני צעקתי וראש הזירה הטכנית ,דודו בניה ,התחיל לדבר
על שיירות התחמושת שעושות את דרכן מקהיר לתעלה והזכיר שוב את ציוד הגישור
ואמר ,זה לא תרגיל.
ושוב צעקות.
ותוך כדי הצעקות ( 10-9בבוקר) נכנסו לחדר גדעון גרא ובנדמן ,שחזרו מכתיבת
לקט "צבעוני אדום" בו כתבו סבירות נמוכה למלחמה ואמרו לשלו — אלי זעירא לא
מאשר לנו לפרסם את הלקט.
לימים נודע לי שהם נכנסו לזעירא ,שהיה בדיון אצל הרמטכ"ל ,להראות לו את
הלקט .אלי הראה את הלקט לאהרל'ה יריב שאמר לו ,אל תאשר את הלקט הזה.
והלקט לא יצא.
אני חייב לציין את דודו בניה ז"ל ,ראש הזירה הטכנית ,שחשב מחוץ לקונספציה.
הוא אמר שכל השיירות וכל החפירות וכל ציוד הגישור וכל ההיערכות הטכנית עם
מערומי התחמושת זה הכול למלחמה .זה לא תרגיל .והוא אמר את זה לאריה שלו
בנוכחות יונה בנדמן ,בנוכחות נציגי מחלקת מודיעין אוויר ומול אלי זעירא .וכמובן
ביום פרוץ המלחמה הוא שוב עמד על שלו כשכולם צעקו בלשכה של אריה שלו .הוא
צעק לא פחות ממני ביום שבת.
יהודה פורת (פורטי) — אלי זעירא לא גמגם את דעתו ולא עטף אותה במסכי
אי ודאות .ההערכה התגבשה באמ"ן בתהליך דיונים מאוד מסודר שהיו שותפים לו
מרבית קציני המחקר ,והיוצאים מן הכלל היו יחידים (זכור לי שאבי יערי היה לא
שקט וחזר ואמר ,אני לא מוכן לקחת סיכונים) .אפשר להאשים בקונספציה את
כולנו בטעות ,אבל אי אפשר להאשים את זעירא בהתגמדות מול אחרים .הוא האמין
בהערכה (הוא ואנחנו לא חשבנו שזו קונספציה אלא שזה מיטב הערכתנו הישרה).
הוא דבק בה .הוא לא התבייש בדעתו .הוא אמר ,שמעתי .שקלתי .זאת ההערכה שלי
ושל אגף המודיעין .ואמר זאת באופן ברור .במחלקת מודיעין חיל האוויר אני זוכר שני
ראשי מדורים שיצאו נגד הקונספציה ,אבנר יופי ועודד פלום.
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לא שמעתי .לא ידעתי
מפקדה של יחידה  ,848אל"ם יואל בן פורת ,אמר לוועדת אגרנט שאחרי הפלישה הרוסית
לצ'כיה ,בזמנו של האלוף יריב כראש אמ"ן ,הוקם צוות שבחן את משמעות ההונאה
הסובייטית — יציאה מ"תרגיל" למלחמה — וגם יצא על זה מסמך .האם נחשפת למסמך
כזה?
“לא".
האם במהלך השבוע הראשון של אוקטובר בן פורת אמר שהוא מריח מלחמה?
“אף פעם בן פורת לא אמר את המילה מלחמה .אף פעם .לפני כמה שבועות היה
אצלי אריה בנטוב (הסגן של בן פורת במלחמת יוה"כ ,א"ב) .בנטוב סיפר לי שהוא וירדור
(מפענח הצפנים הראשי של יחידה  848במלחמת יוה"כ ,א"ב) ישבו יחד ודיברו ביניהם
שיש את כל הסימנים למלחמה .ואז שאלתי אותו ,אריה ,למה לא התקשרת להגיד לי?
ובזאת נסתיימה השיחה."...
ומיואל בן פורת לא שמעת אף פעם שהמצרים ו/או הסורים הולכים למלחמה?
"אף פעם לא".
אתה אומר לוועדת אגרנט ,מודיעין חיל האוויר ציפה שלקראת מלחמה הם יפרסו בשדות
סמוכים לתעלה ,וזה לא נעשה .האומנם?
במצרים עד כמה שאני זוכר הם לא פרסו מטוסים בשדות הקרובים לתעלה.
ומה בנוגע לסוריה? בתחילת חודש אוקטובר שתי טייסות סוריות הועברו משדה T4
לשדות קדומניים .במבצע ארגז ביוני  '72נלקחו בשבי חמישה קצינים בכירים סורים שבין
היתר אמרו שסימן מעיד למלחמה תהיה פריסת טייסות סוריות בשדות קדומניים .והנה הם
עושים את זה .למה מחלקת המחקר לא ראתה בזה סימן מעיד למלחמה?
“עד לאן עלתה הידיעה הזאת של השבויים?"
יכול להיות שהיא נעצרה ולא הגיעה אליך?
“בטח .זה נעצר בחיל האוויר .ואולי גם לא הגיעה לרפי הר־לב .אני לא זוכר ידיעה
כזאת".
בין יתר הדברים שעלו בחקירת שבויי מבצע ארגז התברר שחטיבת השריון הסורית
מס'  ,47הממוקמת ליד העיר חומס שבצפון ,תעזוב את גזרתה רק במקרה אחד — אם
נשיא סוריה יחליט לצאת למלחמה נגד ישראל .אם כך יוחלט ,החטיבה תתמקם בגזרת
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שייח־מסכין ,מול דרום רמת הגולן .האם בתחילת חודש אוקטובר נתקלת בידיעה ולפיה
חטיבת השריון הסורית  ,47עזבה את מקום הקבע שלה בחומס ועברה לגזרת סווידה־
שיח־מסכין?
“ידיעה כזאת לא הגיעה אלי מעולם לפני המלחמה ,אבל אחרי המלחמה אני זוכר
שעמוס גלבוע ,שחקר את השבויים ,סיפר על הגעת החטיבה ואמר 'בשבילי זה היה סימן'".
ועמוס לא הגיע אליך עם הסימן המעיד הזועק הזה לפני המלחמה?
“לא".
ואריה שלו?
“גם לא".
ביום חמישי  4באוקטובר התקבלה התרעה של סוכן יחידה  ,154ולפיה החל ממחר יום שישי
נאסר על החקלאים והרועים להסתובב באזור הגבול .איסור מוחלט זה ,הוסיף הסוכן ,נובע
ככל הנראה מהחלטת הצבא הסורי לצאת למלחמה .קמ"ן פיקוד הצפון ,סא"ל חגי מן ,העביר
את הידיעה לאלוף הפיקוד והוסיף" :הידיעה היא על גזרה ספציפית ,אבל יכול להיות שזאת
המגמה לאורך כל קו החזית" .האם ידעת על הידיעה הזאת?
“אני לא זוכר דבר כזה .אלי הידיעה הזאת לא הגיעה".
בגיליון מבט מל"ם (כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין) מס'
 67מנובמבר  2013התפרסמה כתבה ,ולפיה בשעות אחר הצהריים של יום שישי  5באוקטובר
נתפסו בסיני שני אנשי קומנדו מצרים .בחקירתם הסתבר שהם נשלחו לסיני על מנת לדווח
על תנועת כוחות צבא ישראליים ולעזור בטיווח ארטילריה .הקטע החשוב במיוחד בעדותם
לחוקרי השב"כ היה ששניהם מסרו באופן חד־משמעי ,ויותר מפעם אחת ,שמחר ,שבת 6
באוקטובר ,תפרוץ מלחמה בשעה  .14לפי המסופר בכתבה מידע זה הגיע בסופו של דבר
לסא"ל גדליה ,קמ"ן פיקוד הדרום ,שהגיב בביטול על הידיעה ובמקביל הועבר דיווח ישיר
מראש צוות החקירה לאלוף הפיקוד.
האלוף גונן ,כך מספרת הכתבה ,הודיע לחוקרי השב"כ זמן קצר אחרי הדיווח שקיבל,
שהוא ניהל שיחה עם ראש אמ"ן ומסקנת השניים הייתה שמדובר בתרגיל ותו לא .האם אתה
זוכר את האירוע המדווח בכתבה?
“ממש לא .חדש לי לגמרי .פעם ראשונה שאני שומע על זה".
יכול להיות שגם כאן הזיכרון מתעתע?
“פעם ראשונה שאני שומע על אירוע כזה .עכשיו תראה ,אנחנו לא יודעים מה גורודיש
אמר לי ,אם הוא בכלל אמר לי".
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היית זוכר דבר כזה?
“בטוח שהייתי זוכר ,כי זה דבר מאוד יוצא דופן .ולפי הכתבה הם לא סתם אמרו
מלחמה אלא נתנו יום ושעה .והדבר המוזר הוא למה זה לא הגיע מגדליה הקמ"ן למחלקת
המחקר והיה צריך להגיע מגורודיש אלי .אני לא זוכר את השיחה הזאת עם גורודיש.
ממש לא".
אז מה ,חוקרי השב"כ המציאו את הסיפור? איך יכול להיות שהתרעה כל כך ממוקדת,
ביום כל כך משמעותי מבחינת כמות הסימנים המדאיגים שבו ,לא הגיעה לאמ"ן מחקר
ומשם אליך?
“השאלה היא בכלל אם גדליה העביר את הידיעה לאמ"ן מחקר .אני לא בטוח".
ואתה לא זוכר שהגיע אליך מידע כזה?
“ממש לא .שום סיכוי .מאה אחוז".
ומאין הביטחון שלך שדווקא הפעם הזיכרון לא מתעתע?
“כי היו שם נתונים שאצלי תמיד מדליקים אור אדום' ,זמן'".
זאת אומרת שאם הייתה מגיעה אליך ידיעה כזאת היית זוכר אותה?
“בטוח".
וגם היית עושה אתה משהו בגלל שהיה בה ציון זמן?
“זה נוח לי להגיד היום (מחייך) .אם אתה שואל אותי אם שמעתי על זה ,אני בטוח
שלא .אם אתה שואל אותי מה הייתי עושה עם זה? היום קל לי לספר לך אלף סיפורים".
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“נשק יום הדין"
האם התרעתם על הגעת טילי מליוטקה (סאגרים) לזירה?
"בוודאי .ידענו שיש סאגרים .הוצאנו מסמכים .היה לנו המון חומר שהועבר לדרגי
השדה.
"מה השריון בדיוק עשה עם זה? קשה לי לומר לך .אני זוכר גם שהיו כמה וכמה
תקריות לאורך התעלה שבהן השתתפו גם סאגרים .ולמיטב זיכרוני הם מעולם
לא פגעו".
אתה צודק .מסתבר שהחל מיוני  1970הפצתם חומר על הופעת הסאגרים לפיקודים
השונים ,למפקדת גיסות השריון למפקדת קצין צנחנים וחי"ר ראשי ואפילו לחיל האוויר.
ב־ 19ביולי  '70דיווחתם על הפעלה ראשונה של הטיל הזה באזור התעלה ,והזהרתם שלפי
אירוע זה מסתבר שהטילים הופכים להיות מבצעיים בצבא מצרים ויש לצפות להפעלה
חוזרת ונשנית גם במארבי נ.ט מצריים לעבר כוחותינו לאורך הקו .גם הוספתם שבתקריות
שבהן נורו סאגרים הם לא הסבו נזק .לא בתעלה וגם לא בשני ימי קרב מאוחרים יותר בסוריה.
“בדיוק".
האם זכורות לך ידיעות מאפריל ומאי  '73ולפיהן המצרים יפתחו את המלחמה המתוכננת
בעזרת מאות משגרי טילי נ.ט (סאגרים)?
“אני לא זוכר דבר כזה ,אבל מה זה משנה?"
זה משנה כי אני מניח שאם הדברים האלה היו ידועים לאמ"ן כבר באפריל־מאי  '73אולי
לא היינו צריכים להיות מופתעים כפי שהופתענו מהסאגרים במהלך המלחמה .ראה ,אלי,
הרי אין לי ויכוח אתך שאמ"ן העביר מפרטים טכניים על הימצאות טילי הסאגר בזירה.
אבל יש הבדל גדול בין להפיץ מסמך טכני יבש ובין לתקוע בשופר .אחרי ידיעות אפריל־
מאי  '73הייתם צריכים להתריע אצל אגף המבצעים ולומר להם בקול רם“ :חברים ,שימו
לב למליוטקה הזאת .משקלה הסגולי גבוה יותר מכפי שהערכנו .היא עומדת להיות נשק
משמעותי מאוד במתקפה המצרית .תפנימו טוב־טוב את תפקידו של הנשק הזה".
“תראה מה קרה ,מצד אחד מפקדי החטיבות בשריון קיבלו מסמך שפירט את הגעת
הסאגר לזירה ואת יכולותיו .מצד שני הסתבר שהמצרים והסורים ירו פעם אחר פעם
סאגרים ולא פגעו .אני מניח שזה גרם למפקדים לייצר כלפי הנשק החדש מידה מסוימת
של זלזול.
"ועכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד משהו ,האם מישהו בדק את הפגיעות בטנקים
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שלנו ויצר סטטיסטיקה מה בדיוק פגע בהם במהלך המלחמה — כמה נפגעו מסאגרים,
כמה מאר.פי.ג'י .כמה מטנקים?"
נעשתה סטטיסטיקה חלקית .למיטב זיכרוני תוצאות המדגם הצביעו שמרבית הנזקים
לשריון הישראלי בגזרת התעלה נגרמו על ידי מטענים חלולים :פגזי טנקים ,סאגרים ואר.פי.ג'י.
בהתפלגות הפנימית ביניהם הסתבר שמרבית הפגיעות היו מטילי הסאגר.
“אני זוכר אחרת .אחרי המלחמה טליק סיפר לי שרוב הפגיעות היו מאר.פי.ג'י ולא
מסאגרים .זאת אומרת יכול להיות שהזלזול המסוים בסאגרים ,לאור הסטטיסטיקה ,היה
מוצדק .ולכן אני חושב שכל הסיפור על הסאגרים נופח מעבר לכל פרופורציה".
גם אם הנתונים שזכורים לך מטליק הם נכונים ,אני חושב שאתה טועה בהמעטת
ההשפעה ההרסנית של הפעלת טילי הסאגר בזירת התעלה במלחמת יום הכיפורים .בימים
הראשונים של מלחמת יום הכיפורים טיל הסאגר היה “נשק יום הדין" בחולות סיני .החברים
שלי ,טנקיסטים שרצו אל קו המים ,לא היו מודעים בכלל להימצאות הטיל בזירה ,לא ציפו
לו ,ומכיוון שכך לא נזהרו ממנו .אחיי השריונרים לא חיפשו שני אנשים עם מזוודה שעלולים
לשגר אליהם טילים מטווח  3,000מטר .הטנקיסטים שצמחו טרום מלחמת יום הכיפורים,
התאמנו על שני סוגי איום עיקריים :טנקי אויב בטווחים הרחוקים ואר.פי.ג'י בטווח הקצר.
זהו .אף אחד לא דמיין בחלומות הלילה השחורים שלו שהגיע בריון חדש לשכונה ,שיודע
להסתתר היטב בין החולות ולהסב נזק בלתי הפיך מטווח  3,000מטר.
“כאן אתה כנראה צודק".
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צבי זמיר

על עשרה פשעי זעירא לא אשיבנו
בסדרת ראיונות שהענקת במהלך השנים האחרונות ,תחת כל במה שניתנה
לך (ספרך “בעיניים פקוחות" ,כתבות בעיתון “הארץ" ,סימפוזיונים) ,יצאת
במתקפה מתוקשרת נגד התנהלותו של אלי זעירא בימים שקדמו למלחמת
יום הכיפורים .מה לדעתך היה הדבר העיקרי בו שגה זעירא בהתנהלותו
באותם הימים?
“המלחמה היחידה שהייתה לאלי זעירא לפני יום הכיפורים הייתה
מלחמתו במוסד .אלי זעירא לא פגש אותי אף פעם בארבע עיניים .עם
אהרל'ה יריב הייתי נפגש כל שבועיים .זעירא היה בלחץ שהמוסד הולך
לנשל את אמ"ן מתחומי עיסוק שעד אז היו באחריותו ובאחד הימים אנחנו
נכנסנו לתחומים האלה בלי שום כוונות רעות .ועובדה היא שאחר כך
העברתי אותם חזרה לאמ"ן .אז זעירא נלחם במוסד וזה התבטא בין היתר
בהשפעה על האנשים שלו שבגלל זה נמנעו מלהיפגש עם האנשים שלנו.
הם פחדו לדבר אתי".
למה?
“כי זאת נחשבה פגיעה באמ"ן .אתם מדברים עם האויב".
עד כדי כך?
“כן .המוסד נדחף לשטח שלנו .המוסד צריך לעסוק במרגלים ,לא
בהערכות .שיפעיל מרגלים ,יעביר אלינו את החומר ובזאת הוא גומר את
תפקידו".
במאמר בעיתון “הארץ" מתאריך  14באפריל  2013וכותרתו “להיצמד לאמת"
העלית סדרת שאלות שזעירא אמור להשיב עליהן .אחת מהן — “מדוע הצבא
לא הוזן במידע מודיעיני על השינוי האיכותי שחל בצבאות מצרים וסוריה
ועל השינויים בכמויות אמצעי הלחימה שהיו בידיהם ,שביניהם גם אמצעים
איכותיים וחדישים שכוחות צה"ל לא הוזהרו מפניהם ולא הוכנו להתמודדות
אתם" .מה כוונתך בדברים האמורים?
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“תפקידו של המודיעין להבין את משמעות הכלים שבידי האויב ואחר
כך להסביר את משמעותה .לא רק בהיבט הכלי הבודד .כמות גדולה של
טילי סאגר שבידי האויב יכולה להיות הרת אסון לצבא המתמודד מולה
אם לא יתכונן כראוי .הרבה מעל ומעבר לנזקים שמסב טיל בודד בתקרית
בתעלה.
"דדו דיבר על זה שהסדיר יבלום .ואף אחד לא הסביר לו את משמעות
תוכנית ההגנה המצרית המבוססת על אלפי סאגרים שיכולים להשמיד
טנקים משלושה קילומטרים .וזה תפקיד המודיעין.
"המצרים גם הכירו בזה שהצבא המצרי ייכשל בקרב תנועה ,ושעל
כן עדיף לו ללכת להגנה .ולכן הם בחרו בשיטת ההגנה וצה"ל היה אמור
להיות מוכן באמצעות המודיעין שצבאות מצרים וסוריה טובים מאוד
בהגנה .הצבא לא קיבל מאמ"ן התרעה מספקת על האיכויות ,הכמויות
ושיטות הלחימה".
בראיון שנתת לדן מרגלית במוסף המוספים בספטמבר  2004אמרת
בין היתר" :זעירא הוליך שולל ביודעין את הצבא וגם את הממשלה ,במנעו
מהדרג המדיני והצבאי מידע שהיה יכול למנוע את פרוץ המלחמה" .במה
בדיוק זעירא הוליך שולל את הצבא ואת הממשלה?
“בזה שהוא אמר שלא תהיה מלחמה".
ולזה אתה קורא להוליך שולל ביודעין?
“על פי הידיעות שהיו בידו הוא היה אמור להגיד דברים אחרים ,והוא
לא אמר .דה פקטו הוא הוליך שולל".
להוליך שולל זה לרמות .איפה בדיוק הוא רימה כאן מישהו? הוא טעה
בשיקול דעת ,אני מקבל .הוא עשה טעויות חמורות ביותר ,אני מקבל .אבל
מה בין זה ובין הולכת שולל ביודעין?
“זאת הייתה דעתי".
דעה? האמירה “זעירא הוליך שולל ביודעין" זאת דעה?
“אז תמחק 'ביודעין' ,אבל הוא אמר 'לא תהיה מלחמה' .ואני אמרתי
הפוך .לפי כל הידיעות שהצטברו הוא מנע מהדרג הצבאי והמדיני מידע
שהיה יכול למנוע את פרוץ המלחמה .היה צריך לראות שהמצרים בונים
כוח למלחמה (דופק על השולחן)".
אבל כולם הרי ידעו שהמצרים באיזשהו שלב בעתיד יצאו למלחמה.
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“אבל הידיעות שהעברנו היו שהם הולכים עוד מעט למלחמה ,וזעירא
אמר הפוך — הם לא הולכים למלחמה .הוא אמר הפוך .הוא הטעה את
כולם (שוב דופק על השולחן) .ידעת שהם מתכוננים למלחמה ואמרת הם
לא הולכים למלחמה .אז הוא הטעה אותם בידיעה .לא סתם .האינפורמציה
שהייתה לו הייתה שהם הולכים למלחמה".
הבנתי .יש לך טענות נוספות לזעירא?
“במהלך החודשים אפריל־אוקטובר  '73הגיעו ידיעות נוספות
מהמקורות שאמרו שהמצרים מתכוננים למלחמה .מגוון הידיעות היה
פנטסטי ,גם משירותים זרים .הפצנו לכולם .יותר מהר משאני נושם הפצנו
את הידיעות עם הסימנים המעידים .אבל אלי היה יהיר .והוא כנראה אמר,
תזרקו את זה לפח.
"מקור אחר ,לא מרואן ,העביר ידיעה בלילה של  30בספטמבר־1
באוקטובר שהמצרים יוצאים למלחמה .אבל הוא התבלבל עם הקוד.
העברנו את זה לאמ"ן שאמרו ,אל תבלבלו לנו את המוח אפילו את הקוד
הוא לא יודע .אלי זעירא העביר את הידיעה לדיין בבוקר ואמר לו' ,תודה
לי שלא הערתי אותך'.
"אני אמרתי לגולדה ולגלילי ,בשביל מה סאדאת מביא את כל הגשרים
האלה? לאן הוא רוצה לחצות ,ללוב? לסודן? ובשביל מה הוא צריך את
כל הנשק שהוא מקבל? הוא הולך לפלוש ללוב? לסודן? אז גולדה אמרה
לי ,יש סדר .מי שאחראי על ההערכה הלאומית זה אלי זעירא .ואלי אמר
לגולדה 'לא תהיה מלחמה' .והוסיף ואמר לכולם — אם תלכו עם ההערכה
של המוסד זה יבזבז לכם מיליארדים.
"ביום שבת כשנפתחה המלחמה זעירא ישב עם העיתונאי זאב שיף
באיזשהו מקום ליד המטכ"ל ,עד שירד אליו הרל"ש שלו ועדכן אותו
שפתחו באש .עד אז הוא עדיין היה עסוק בלשכנע את שיף שלא תהיה
מלחמה.“ ...
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בעשור האחרון התנהל קרב מילולי ,שהדיו הגיעו עד כותלי בית המשפט ,בין שני
אנשי המודיעין הבכירים של מדינת ישראל בסתיו  :'73ראש המוסד ,האלוף בדימוס
צבי זמיר מכאן ,ראש אמ"ן ,האלוף בדימוס אלי זעירא משם .זמיר נגד זעירא .זעירא
נגד זמיר.
שני דברים עיקריים הציתו את זעמו של “הג'ינג'י" זמיר.
לטענתו ,מגובה במחקר עצמאי שעשה פרופסור אורי בר־יוסף ,העביר המוסד
לאמ"ן את תוכנית המלחמה המצרית החדשה “המוגבלת" .לו היו יודעים מפקדי
צה"ל את פרטי התוכנית החדשה יכול להיות שהכול היה נראה אחרת .אלא שמפקדי
צה"ל לא ידעו ,כי זעירא ,כך זמיר ,לא עדכן אותם.
זאת לבדה היא האשמה חמורה ביותר שראוי היה לה להתברר כתביעת דיבה
בבית המשפט.
אלא שזמיר לא עצר כאן והאשים את זעירא שבאובססיה שתכפה עליו להוכיח
את חפותו בכל הקשור למחדלי המודיעין טרום מלחמת יום הכיפורים חטא בחשיפת
זהותו של אשרף מרואן ,הסוכן הטוב ביותר שהיה לישראל במצרים ,ובעקיפין גרם
למותו שלא בדרך הטבע (מרואן הושלך אל מותו ממרפסת בית המלון שלו).
לקחתי הרבה אוויר וצללתי לתוך ים המריבה.
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איזו מלחמה הם תכננו לנו?
אתה אומר לוועדת אגרנט“ :תוכנית המלחמה המצרית הופצה על ידינו באפריל  ."'72האם
אתה זוכר בקווים כלליים מה אמרה התוכנית?
“אני זוכר היטב .בשלב א' כל יחידה ,גדוד או חטיבה ,יעברו את התעלה בדיוק
בגזרתם .זאת אומרת אין תזוזה בין היחידות .אחרי צליחת התעלה יצטרפו הדיביזיות
המשוריינות וביחד הם ימשיכו עד למיצרים .זאת כל התוכנית .פשוט בתכלית".
לתוכנית היו כמה שלבים או ישר ריצה עד למיצרים?"
“אני לא זוכר ,אבל הנקודה שחזרו ואמרו הייתה — אנחנו הולכים לכבוש את כל סיני.
שלב א' עד המעברים .מה שידענו שסאדאת אמר לברז'נייב ,אני הולך לכבוש את סיני!
וגם בשביל השלב הראשון ,כדי להגיע למעברים ,אני צריך את המטוסים".
כדי לתקוף את שדות התעופה בישראל ולהשיג עליונות אווירית.
“בדיוק .וזה למעשה היה אמור להיות תמונת ראי למה שאנחנו עשינו להם בששת
הימים .ובצדק .ובכלל ,זאת לא המצאה שלנו .כשהגרמנים רצו לדפוק את הרוסים דבר
ראשון הם הלכו על שדות התעופה".
האם באיזשהו שלב התפתח דיון באמ"ן מחקר ולפיו אולי המצרים יסתפקו בפעולה
מלחמתית כוללת בעלת יעדים מוגבלים — ראשי גשר שמונה עד עשרה קילומטר ממזרח
לתעלה? האם אי פעם מישהו במחקר העלה את הרעיון שהיות והמצרים יודעים שהכוחות
המוצבים במעוזי קו בר־לב דלילים ,והיות והארטילריה הישראלית דלילה ,והיות ורוב
הטנקים של ישראל מוצבים בקו האחורי ,והיות ויש להם “קיר ברזל" בתצורת טילים נגד
המטוסים וסאגרים נגד הטנקים — בגלל כל זה הם מתכננים לצלוח ולנצח ב"מלחמה מוגבלת"
שתביא אחר כך למהלכים מדיניים?
“אולי היה ,אבל תוצרי דיון כזה לא הגיעו אלי".
אני מניח שאם היה מתפתח דיון מהותי שכזה היקשיו היו מגיעים אליך.
“נכון .ומה שאני יודע ,בוודאות ,שאלי לא הגיע נייר כזה מטעמה של מחלקת
המחקר".
אני מקריא לך את הפסקה הראשונה בצי"ח שהוציא אמ"ן מחקר — תחת הכותרת “משימות
התראה" — וכך כתוב שם — “כוונות והכנות מצריות לפתוח במלחמה נגדנו באוויר ,ביבשה
ובים ,אם במתכונת מלחמה מוגבלת או כוללת" .מה כוונתך בביטוי “מלחמה מוגבלת"?
“אני לא יודע .מי שהוציא את הנייר זה מחלקת המחקר".
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מה זאת אומרת אני לא יודע? אתה לא ראית את הצי"ח לפני שהוציאו אותו ליחידות
האיסוף? אתה לא חתמת עליו?
“לא".
ובכל זאת מה לדעתך הייתה כוונתם בביטוי “מלחמה מוגבלת"?
“אולי חידוש מלחמת התשה .הרי הייתה מן מלחמה מוגבלת כבר שלוש שנים.
מלחמת ההתשה .אולי חשבו שיש בידם לחדש אותה .ומלחמה מוגבלת מהסוג שאתה
מכוון אליה ,שלטענתך אנשי המחקר היו צריכים להתריע על היתכנותה ,הייתה אפשרית
כל הזמן .גם בלי תגבורים .שהרי ישבו שם חמש דיביזיות על הקו וציוד צליחה וכל מה
שצריך היה בשביל לחצות".
אני שואל שוב — האם תוכנית המלחמה המצרית החדשה ,מלחמה כוללת בעלת יעדים
מוגבלים ,הגיעה לאמ"ן?
“אף פעם לא".
חד וחלק?
"בהחלט".
בעדותו בפני ועדת אגרנט מחזק תא"ל שלו את גרסתך באומרו“ :שאלתם את ראש אמ"ן
האם אי פעם בחנו אפשרות שהמצרים ישתלטו על שטח מוגבל ממזרח לתעלה בחסות טילי
קרקע־אוויר .ראש אמ"ן אמר שבתקופתו לא זכור לו שנבחנה אפשרות כזאת .בדקתי גם אני
ואכן לא נשקלה אפשרות כזאת .מפני שידענו ממקורות טובים מאוד שהתוכנית המצרית
היא להגיע עד המעברים ולא לטווח של  20-15קילומטר".
“כן ,זה בדיוק מה שידענו".
בהמשך עדותו בפני הוועדה אומר שלו“ :אבל בעבר ,בינואר  ,'71לפני שהייתה בידנו
תוכנית המלחמה המצרית להשתלט עד קו המיצרים ,בחנו גם אפשרות (שלהם ,א"ב)
להשתלט על שטח מוגבל יותר ...חשבנו שאם המצרים יפתחו במתקפה זאת תהיה סוג של
התשה משופרת .תוך הסלמה".
“כמו שאמר שלו הניתוח הזה לא נעשה על בסיס תוכנית המלחמה".
בהמשך עדותו באגרנט מצטט שלו את מסמך מחלקת המחקר מ־ 17בינואר :'71
“בעת בחינת דרך פעולה של כיבוש גדתה המזרחית של התעלה וההחזקה בה בעתיד
הקרוב סביר כי המצרים ישקלו ...שמערך ההגנה האווירי המשופר במרחב התעלה יכול
למנוע תקיפה מסיבית של מטוסים ישראליים עד טווח  15קילומטר ממזרח לתעלה.
אתה מקבל את זה?
“אני מקבל .אלא שהייתי אומר בביטחון עד עשרה קילומטר ממזרח לתעלה".
האם לאור הניתוח הזה של שלו ומחלקת המחקר נשקלה אי פעם באמ"ן היכולת
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שמעניקים הטילים הניידים ס.א  6לכוחות היבשה המצריים בתנועה תחת חיפוי אווירי עד
המעברים מבלי להזדקק למטוסי התקיפה שלא הגיעו?
“לא היו להם מספיק טילי ס.א  6עבור חיפוי לכל הכוחות".
אתה צודק .המצרים דיברו על הליכה בארבעה צירים מרכזיים כשבכל ציר חטיבת ס.א 6
הייתה צריכה להעניק לכוחות היבשה את החיפוי האווירי .אלא שבאוקטובר  '73הייתה להם
רק חטיבה אחת מבצעית.
“נכון .אם היו להם ארבע חטיבות אני מניח שמודיעין חיל האוויר היה בא אלי ואומר,
יש מצב חדש בזירה וצריך לשקול מחדש את היתכנות המלחמה לפי התוכנית המוכרת
לנו .אבל לא היה להם".
אם כך הוא ,שהרי ברגע זה אמרת שלא היה להם את ארבע חטיבות הטילים הניידים
הדרושות למתן חיפוי אווירי עד קו המעברים ,מה גרם לכם להמשיך ולחשוב ,כמה ימים
אחרי פרוץ האש ,שהמצרים ידבקו בתוכנית שלהם להגיע למעברים?
“ומה זה היה משנה?"
אם אני הרמטכ"ל זה היה מאוד משנה לי.
“במה זה היה משנה?"
כל תפיסת המלחמה הייתה משתנה .ובהתאם ההחלטות בנוגע לסדר הכוחות .ריכוזי
המאמץ ,תוכניות ההתקפה או ההגנה .מספיק שדיין לא היה חושב שאוטוטו המצרים בדרך
לת"א ואולי הייתה נחסכת מאיתנו פאניקת “חורבן הבית השלישי" וסבב ההחלטות השגוי
שגרמה.
“מה שנראה לי אז שלא עניין אותם שום דבר למעט איך לעבור להתקפה .לעבור לצד
השני של התעלה".
אבל לדבריך אתה הרי לא אמור להתעסק בשיקולים המבצעיים .אז עזוב לרגע את
השיקולים מה הם היו או לא היו עושים .למה לא יצאתם עם הערכת אמ"ן מחודשת
ומעודכנת? הרי כמעט מההתחלה נתתם תחושה לקברניטים שהדיביזיות המשוריינות
המצריות עושות את דרכן לצליחת התעלה מתוך כוונה להצטרף למעגל הלחימה .זאת
אומרת ,נותרתם משועבדים לתוכנית המלחמה המקורית ,הליכה עד המיצרים .אז איך קרה
שלא עצרתם לרגע לחשוב שאולי בכל זאת משהו השתנה? הרי אין למצרים חיפוי אווירי,
אין להם ארבע חטיבות טילים ניידות ,איך הם יגיעו למיצרים .הם מתאבדים? מדוע זה לא
בא לידי ביטוי בהערכות שלכם?
“יכול להיות שהתעסקו בזה .אני לא זוכר".
לפי עדותו של שלו לא התעסקו בזה גם אחרי פרוץ המלחמה.
“טוב ,אם זה מה שהוא אומר אז כנראה שלא התעסקו בזה".
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אולי תסביר לי איך קרה שהשינוי בתוכנית המלחמה המצרית ,הליכה ל"מלחמה כוללת בעלת
יעדים מוגבלים" ,עליה הצהיר ככל הנראה סאדאת בפני חבורת קברניטי מצרים באוקטובר
 ,'72שינוי שככל הנראה קרם עור וגידים בתוכנית אופרטיבית חדשה לקראת פברואר־מרס
 ,'73לא הגיע לאמ"ן ,למרות שהיה לכם מרגל הנסמך על שולחנו של סאדאת?
“אנחנו סמכנו שאם יהיה שינוי כזה נקבל אותו מהמקורות שהיו לנו אז .ולא קיבלנו".
זאת אומרת יש לך מרגל ,אשרף מרואן ,שמאפשר לכם כפי שצביקה זמיר כתב בספרו
“להיכנס לחדר הדיונים (של סאדאת ,א"ב) כאילו הייתם ממש נוכחים שם בחדר" והוא לא
מביא לכם את התוכנית החדשה?
“הייתה לנו באמת הרגשה שאם יהיה שינוי כלשהו בתוכנית המלחמה המצרית נדע
ממנו ,והוא לא הביא את זה".
איך אתה מסביר את זה? האם זה מעלה אצלך סימן שאלה נוסף בנוגע לאמינותו?
“בהחלט".
מדוע צבי זמיר חוזר וטוען בכל פורום ובכל במה שתוכנית המלחמה המצרית החדשה —
“מלחמה כוללת בעלת יעדים מוגבלים" הגיעה באמצעות אשרף לישראל ונמסרה לאמ"ן?
“אני לא יודע .אלי כראש אמ"ן זה לא הגיע .האם זה בכלל לא הגיע לאמ"ן? תבדוק".
אבל לחומר של מרואן נחשפו רק שניים־שלושה אנשים במחלקת המחקר ואתה כראש
אמ"ן .האם הייתה יכולה בכלל להתקיים סיטואציה שבה חומר כזה ,ייחודי ,רגיש ,מהמרגל
הכי נחשב במצרים ,הגיע לאמ"ן ואתה לא היית יודע מזה?
“כנראה שלא .אלי בכל אופן חומר כזה מעולם לא הגיע".
מה יש לך לומר על הטענה של פרופ' בר־יוסף כאילו “התוכנית המוגבלת" הגיעה לצמרת
אמ"ן ואתם החבאתם אותה ולא חשפתם את דבר קיומה בפני מפקדיו הבכירים של צה"ל,
ובכך מנעתם מהצבא להתכונן כראוי למלחמה המעודכנת שהמצרים הכינו?
“אין לי שום הסבר רציונאלי לטענה של בר־יוסף".
אשאל בפעם האחרונה .לא יכול היה להיווצר מצב שבו תוכנית המלחמה החדשה המצרית
הגיעה אליכם ,ננעלה בתוך כספת ,ולא יצאה החוצה לידיעת קברניטי מדינת ישראל?
“לא יכול להיות דבר כזה .לא יכול להיות דבר כזה .יותר מזה .תקשיב ,כל מה שהגיע
מאשרף הלך לגולדה .הלך לגלילי .הלך לדיין .הלך לדדו .הלך לאריה שלו .הלך אלי .אז
מה דיין וגולדה ודדו וגלילי ואני ואריה שלו כולנו ראינו את זה והתעלמנו מזה? החבאנו
את זה? זה לא יכול להיות .אתה מבין? זה לא יכול להיות".
האם למצרים הייתה תוכנית להמשיך הלאה ,במידה והם היו צוברים ניצחונות נוספים ,נאמר
מביסים את כוחות המילואים של צה"ל?
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“אני לא יודע .אנחנו ידענו על תוכנית אחת .בפועל המצרים עשו תוכנית שנייה .אני
לא יודע מה היו היעדים הסופיים של התוכנית השנייה .אני גם לא בטוח שהיא הייתה
קיימת".
מה כוונתך?
“אני בכלל לא בטוח שתוכנית כזאת הייתה קיימת".
איש המודיעין תא"ל (בדימוס) דני אשר מתאר בספרו “לשבור את הקונספציה" את
תוכנית המלחמה החדשה של המצרים מול מסמכי שלל וספרו של שאזלי .לפי המחקר שלו
תוכנית המלחמה המצרית “גרניט  2המשופרת" יצאה לאור במרס  '73ועיקריה — מלחמה
כוללת ביעדים מוגבלים .הגעה לכל היותר עד ציר החת"ם (עשרה קילומטר מהתעלה) .אני
שואל שוב — ואתם לא ידעתם על זה?
"אני חוזר ואומר לך שלפי מיטב ידיעתי לא הייתה בידנו תוכנית כזאת".

במהלך ישיבת הממשלה המצומצמת ביום שישי  5באוקטובר בשעה  ,11:30השתמשת
בסקירה הראשונית שלך בביטוי “פעולות תוקפניות במגמות מוגבלות" ,ויותר מאוחר,
בתשובה לשאלתו של השר שלמה הילל ,אמרת על צבא מצרים“ :כל עוד אין הרגשה
שאפשר להשיג מצב נוח באוויר לא ילכו למלחמה .בוודאי לא למלחמה גדולה .אולי במקרים
קיצוניים ילכו לדבר קטן מתוך תקווה שלא יתפתח לדבר גדול" .למה התכוונת כשאמרת את
הדברים האלה?
“למלחמה גדולה הם יצאו רק כשיהיו להם יכולות אוויריות".
אבל כשאמרת “דבר קטן" למה בדיוק התכוונת?
“פשיטות או מלחמת התשה".
ומתי במהלך המלחמה נפל לכם ,אולי לך אישית ,אם בכלל ,האסימון שהמצרים לא
עובדים לפי התוכנית שהכרתם אלא לפי תוכנית מלחמה שונה ,אחרת ,מוגבלת ביעדיה?
“רק אחרי שראיתי שהם מתמהמהים להעביר את דיביזיות השריון וללכת קדימה".
ועד אותו רגע מעולם לא נחשפת לתוכנית מלחמה אחרת“ ,מוגבלת" ,כפי שבפועל עשו
המצרים?
“אף לא פעם אחת".
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האם נחשפת לתוכנית המלחמה המצרית שהגיעה לאמ"ן?
גדעון גרא — ברור היה שיש למצרים תוכנית צליחה ,ואם יש להם תוכנית צליחה
צריך לפי הדוקטרינה הרוסית להתקדם לאיזשהו מרחק ממכשול המים .אבל אני לא
יודע אם זאת הייתה תוכנית המלחמה .אני זוכר רק תוכנית צליחה .הצבא המצרי
צולח את התעלה ומתקדם מעבר למכשול המים .אני לא זוכר אם ראיתי תוכנית
מלחמה שמדברת על הגעה עד המעברים.
אהרן לברן — פחות או יותר .שלב ראשון שלה היה להתבסס ממזרח לתעלה ,סדר
גודל של  12-8קילומטר .שלב ב' ספיגת התקפות הנגד .שלב ג' התקדמות עד קו
המצרים (ג'ידי ומתלה) .התוכנית שהכרנו היא אותה תוכנית שגם אשרף מרואן שלח
לנו והיא הגיעה גם ממקורות האזנה של .8200
זוסיה קניאז'ר (זיזי) — כשהייתי ראש מדור צבאי בענף /6מצרים לא הייתה לנו
תוכנית התקפה מצרית במסמך .אני די בטוח שכל התוכנית הזאת הייתה מול
תחקורים של מרואן ותרגילים.
מה שאנחנו הכרנו הייתה תוכנית צליחה מצרית לכל רוחב חזית התעלה ,קודם
כול שתי הארמיות עם חמש דיביזיות החי"ר והדיביזיות הממוכנות ובסוף גם הדיביזיות
המשוריינות .בלימת התקפת הנגד של צה"ל שיתנפץ על קו ההגנה שלהם ,בעיקר
על מערכי נ"ט ,גם כאלה שיהיו ממוקמים על הרמפה המערבית ,ומיד אחר כך
מתקפה בתוספת הדיביזיות המשוריינות עד קו בלוזה ,טסה ,ג'ידי ,מתלה ,ראס אום
ג'ונדי ,ואת זה ידענו גם מהתרגילים וגם מהמקורות .לא הכרנו שום תוכנית אחרת.
את התוכנית הזאת גיבשתי עוד בשנת  ,'71על סמך תרגיל גדול מאוד שעשו
המצרים ,והוצאתי אותה כסקירה לכל הגופים הרלוונטיים.
אל"ם (בדימוס) יעקב רוזנפלד (ינקיל)* — התוכנית המצרית הייתה הגעה עד
לקו המעברים ומשם ,במידה ומתאפשר צבאית ,המשך עד לקו גבול הבינלאומי.

*

במלחמה רס"ן ,ראש מדור צבאי בענף ( 6מצרים) באמ"ן מחקר.

69

אבירם ברקאי ַ /מ ַּׁשק ַּכנְ ֵפי ַה ָּטעּות

האם הכרת תוכנית מלחמה מצרית מוגבלת ביעדיה
ל־ 10קילומטר בלבד?
גדעון גרא — לא הכרתי תוכנית כזאת.
אהרן לברן — מעולם לא הייתה תוכנית מלחמה אחרת שהגיעה אלינו .אם מישהו
טוען שהייתה “תוכנית מוגבלת" שהסתפקה בשלב א' בלבד של מה שאנחנו הכרנו,
שיוכיח זאת .ובכלל ,אם הייתה תוכנית כזאת הרי גם דיין ,גלילי ,דדו ראו אותה מכיוון
שהם קיבלו את החומרים הגולמיים אז למה הם לא אמרו לזעירא ,שמע ,אתה
מבלבל את המוח הרי יש תוכנית אחרת ,חדשה ,שמאפשרת למצרים להפעילה,
והיא בתחום היכולות שלהם?
זוסיה קניאז'ר (זיזי) — באמ"ן לא הייתה שום תוכנית מלחמה “מוגבלת" לטווח של
עשרה קילומטר בלבד מהתעלה.
יעקב רוזנפלד (ינקיל) — בשום מקום לא הוזכרה תוכנית מלחמה מוגבלת באמ"ן.
לא ידענו שיש תוכנית מלחמה בעלת יעדי שטח מוגבלים.

האם ייתכן שתוכנית כזאת הגיעה לאמ"ן והוסתרה
ממפקדי צה"ל?
גדעון גרא — אני לא מעלה על דעתי אפשרות כזאת משתי סיבות .ראשית ,לגופו של
עניין זה פשוט לא מתקבל על הדעת .שנית ,החומר הגולמי שהביא אדון מרואן הופץ
גם לגולדה ודיין שהיו אומרים ,חברים יקרים ,מה אתם אומרים על התוכנית החדשה?
ושום דבר כזה לא עלה .זאת אומרת שזה לא מתקבל על הדעת גם מבחינת הניתוח
הביורוקרטי .אם הגיעו ידיעות הייתה יוצאת דרישה מלמעלה — מה אתם אומרים על
זה ,מה המשמעויות ,תכתבו ,תעשו .ולא הייתה דרישה כזאת .ולמה הם לא שאלו?
כי לא היה דבר כזה.
נגד אלי זעירא אפשר לטעון הרבה דברים ורשימה של הרבה טעויות ,אבל את זה
הוא לא היה עושה בשום פנים ואופן .זה נראה לי תוכנית קונספירציה לא מתקבלת
על הדעת.
חוץ מזה הרי גם אהרן לברן ואריה שלו ויונה בנדמן וחיים יעבץ ואביעזר יערי ראו
את החומר .והיו גם ניגודי השקפות בין ראשי הענפים .אז מה ,כולם החליטו לעשות
קונספירציה? זה לא מתקבל על הדעת.
אהרן לברן — שטות מוחלטת .קשקוש .מעולם לא הסתרנו איזושהי תוכנית.
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צבי זמיר

מלחמה מוגבלת?

מתוך הריאיון ב־ 19בנובמבר 2012

בספרך “בעיניים פקוחות" אתה מתאר פגישה אישית עם גולדה מאיר בסוף
חודש פברואר־תחילת מרס  ,'73בה שטחת בפניה את השינוי בתוכנית
המלחמה המצרית .מה היה חדש בתוכנית הזאת?
“תוכנית המלחמה החדשה של סאדאת תיארה יציאה למלחמה בעלת
יעדים מוגבלים של שמונה עד עשרה קילומטר ממזרח לתעלה .זה הכול.
המצרים היו אמורים לארגן שם את קו הבלימה שלהם ולאחוז בו עד
הפסקת האש".
האם אלי זעירא הכיר גם הוא את השינוי בתוכנית המלחמה?
“בוודאי .מאה אחוז".
מדוע גורמים בתוך אמ"ן וגם במודיעין חיל האוויר טוענים שאם אומנם
היה שינוי כזה במטרת המלחמה המצרית ,השינוי הנ"ל לא הגיע אליהם .לא
הובא לידיעתם .איפה זה נעצר?
“באמ"ן".
למה?
“הייתה הוראה של זעירא".
אלי זעירא נתן הוראה להסתיר את התוכנית החדשה?
“כן .קצינים בדרג גבוה באמ"ן קיבלו גם הם את התוכנית והוא לא
התיר להם להפיץ את זה".
למה?
“כי הוא לא האמין שתהיה מלחמה .את אלי זעירא אני לא יודע להסביר.
שינסה פסיכולוג להסביר אותו".
ב־ 18באפריל  ,'73התכנסה במעון ראש הממשלה בירושלים ישיבת הקבינט
הביטחוני־מדיני (“המטבח של גולדה") בעקבות התרעת המלחמה הקרובה
שהגיעה מהאיש שלך מרואן .מי יזם את המפגש הזה?
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“ישראל גלילי ,שראה את החומר שהשארתי אצל גולדה ואמר ,את
חייבת לעשות ישיבה".
בתחילתה של הישיבה ,כשאף אחד עדיין לא ידע לאן נושבת הרוח,
אחד הדברים הראשונים ששמעת היו דבריו הנחרצים של ראש אמ"ן על כך
שהמצרים עדיין לא מוכנים לצאת למלחמה כוללת“ .כל ניתוח לוגי של המצב
יראה שהמצרים יטעו אם יצאו למלחמה ...ואם מקבלים את הלוגיקה הזאת
אז בכלל אין טעם בישיבה" .והנה לכל אורך הישיבה לא הזכרת ,ולו פעם אחת
בלבד ,בצורה מפורשת ,את המושג תוכנית מלחמה חדשה .תוכנית מלחמה
מוגבלת.
וזה מבלבל אותי .האיש שלך מרואן העביר התרעת מלחמה שאמורה
לפרוץ באמצע חודש מאי .לפני מספר חודשים הבאת ,לטענתך ,את תוכנית
המלחמה המוגבלת .לעניות דעתך בשלו התנאים למלחמה .ואתה לא קם
ושואל את השאלה המתבקשת :ראש אמ"ן היקר ,על איזה מתווה מלחמה
בדיוק אתה מדבר? אולי שכחת אבל ברצוני להזכיר לך שהמצרים מוכנים
ממש ברגע זה לצאת למלחמה מוגבלת ,כמו זאת שנמצאת בתוכנית שהפצנו
לכם ,תחת כיסוי הטילים .על סמך מה הנחרצות שלך שלא תהיה מלחמה,
האם היא משקללת את החומר החדש שהבאתי — “תוכנית סאדאת"? ולא
אמרת זאת.
“לא אמרתי את זה מפורשות כי התוכנית המצרית גם דיברה ,ובאופן
מובהק ,על השלמת ציוד שלא כולו עדיין הגיע .היו עדיין חסרים מספר
אלמנטים דרושים לצליחה .והייתי צריך לתת תשובה אחראית ,שלא
יתחילו ישר לגייס כוחות .יחד עם זאת אמרתי ,אנחנו צריכים לעשות
הכנות למלחמה אפשרית .כשגמרתי לדבר גולדה תמכה בי ,דיין תמך בי,
גלילי תמך בי ודדו תמך בי .לא הייתה סיבה להרים את הקול בכיוונו של
זעירא .אלי היה היחיד שאמר ,לא תהיה מלחמה.
"ועוד משהו .אלי אמר לגולדה ,אני מתחייב לתת לך התרעה של שבוע.
אז אני אומר לעצמי אם ראש אמ"ן ייתן התרעה של שבוע אז אין בינינו
חילוקי דעות".
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מלחמה מוגבלת?

המשך — מתוך הריאיון ב־ 18בפברואר 2014

האם גולדה מאיר ,הבוסית שלך ,דווחה על ידך בדבר השינוי בתוכנית המלחמה
המצרית?
“בטח ,אמרתי לה".
בארבע עיניים?
“אולי היו עוד אנשים .גלילי ,ישראל ליאור ,אבל חזרתי ואמרתי לה".
מתי בערך?
“לפני פגישת ה־ 18באפריל".
זאת אומרת שלפני פגישת ה־ 18באפריל המפורסמת ,ראש הממשלה
דווחה על ידך שיש למצרים תוכנית מלחמה חדשה?
“לא אמרתי לה תוכנית מלחמה חדשה".
למה?
“כי לא ידעתי מה היא התוכנית הישנה .וגם גולדה לא ידעה .אמרתי
לה שהתמונה היא שונה ממה שאנחנו יודעים היום והתוכנית המצרית היא
לעבור את התעלה ,ולהיערך עשרה קילומטרים מזרחה וזה שונה ממה
שהיה קודם".
אז אמרת לה.
“כן".
האם התוכנית החדשה באה במקומה של תוכנית קודמת או שהייתה
אופציה נוספת לצדה?
“אני לא יודע .מה שידענו שכל ההדרכה של הצבא המצרי הייתה
מבוססת על חציית התעלה עם חמש הדיביזיות וביסוס קו הגנה .יותר מזה,
הם לקחו מהדיביזיות המשוריינות חלק מגדודי הטנקים ,או החטיבות,
למהלך החצייה הראשונה ,כדי לעזור ולחזק את קו ההגנה אחרי הצליחה".
האם מישהו נוסף בצמרת אמ"ן נחשף לתוכנית המלחמה החדשה?
“גדעון גרא אמר לי שהוא נחשף אליה ואלי זעירא אסר עליו להפיץ
את זה".
משהו לא מובן לי .לפי נוהלי אותם ימים חומרים גולמיים מבית מדרשו
של אשרף נשלחו בהוראתך ל"תפוצה הגבוהה" — ראש הממשלה ושר
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הביטחון .מכאן שאם אומנם הייתה תוכנית מלחמה שונה שניהם היו אמורים
להכיר אותה .יתר על כן ,ראש אמ"ן העביר את החומרים הגולמיים שהגיעו
ממרואן ללשכת הרמטכ"ל .מכאן שאם אומנם הגיעה אליו תוכנית כזאת היא
הועברה ככל הנראה גם לדדו .אז מה לך כי תלין על כך שזעירא מנע את הפצת
התוכנית אם שלושת הקודקודים הכי חשובים במדינה מדווחים עליה?
“כשגולדה קיבלה דיווח כתוב על פגישה שלי עם מרואן היא לא הבינה
את התרגום הצבאי של הדברים אלא רק אחרי שאני התחלתי להסביר לה
את זה".
וכשהסברת לה ,בסוף גם היא הבינה?
“כן ,אבל הידיעות ממרואן לא הגיעו בפעם אחת .הם הגיעו בכמה
מחזורים".
בסדר ,אבל כל ידיעה כזאת ממרואן הועברה גם לראש הממשלה ושר
הביטחון .ולכן ההיגיון שלי אומר ששר הביטחון וראש הממשלה אמורים היו
לדעת על תוכנית המלחמה החדשה.
“כן".
אז אולי תסביר לי מדוע אתה בא בטענות לאלי זעירא על אי הפצת
החומר?
“כי גולדה קיבלה מול הידיעות האלה פרשנות של אמ"ן שאמרה שלא
תהיה מלחמה".
אבל אני לא מדבר על פרשנות.
“תראה ,לא היה אף אחד שיכול היה להסביר לגולדה מה זאת התוכנית.
גולדה לא הבינה את החומר הגולמי".
מה זאת אומרת גולדה לא הבינה? לפי דבריך ,נוצר שינוי מאוד בסיסי
בתפיסה המצרית ,בחשיבה ,באסטרטגיה ועכשיו יש להם תוכנית מלחמה
חדשה ,שלמעשה מאפשרת להם לצאת למלחמה ביכולות הקיימות ,ואתה
יודע שראש הממשלה ,הבוסית שלך ,לא הייתה מ"פ בצבא אפילו לא מ"כית,
ושעל כן אתה אמור להעביר לה את החומר באופן סבלני יותר ,איטי יותר,
במילים פשוטות וברורות על מנת שהיא ,הבורה מהבנה צבאית ,תקלוט את
מלוא משמעות השינוי .וזאת לא משימה בלתי אפשרית .אז מה זאת אומרת
גולדה לא הבינה?
“אמרתי לגולדה ,תראי ,ההחלטה של המצרים היא להילחם עם מה שיש
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להם .נקודה .ואת הגשרים שסאדאת הביא הוא לא צריך בשביל לכבוש את
לוב או סודן .הוא צריך אותם בשביל לעבור את התעלה".
אם כך אז היא כנראה הבינה .שהרי ההסבר מאוד פשוט.
“כנראה שהבינה".
האם ראית במו עיניך את תוכנית המלחמה הכוללת לטווח מוגבל?
“שמעתי עליה ממנו".
ממי?
“מאשרף מרואן".
מתי זה היה?
“בערך שנה לפני המלחמה".
התוכנית הגיעה אליכם כמסמך מצולם?
"התוכנית הגיעה כמסמכים מצריים שנשלחו 'הביתה' בדואר הפנימי
של המוסד .דובי ,המפעיל שלו ,שלח אותם .קראתי את זה מספיק בשביל
להבין מה המצרים הולכים לעשות .סאדאת אימץ את דרך החשיבה של
נאצר בהבדל אחד עקרוני .לנאצר היה חשוב לצאת למלחמה שתגרש את
הישראלים מסיני .סאדאת רצה גם הוא לגרש את הישראלים מסיני וגם
חזר והצהיר שהוא לא מתכוון לוותר אפילו על שיבר מאדמת סיני .אלא
שמחוץ להכרזות הפומביות שלו הוא היה מוכן להשיג זאת באמצעות משא
ומתן מדיני שיבוא בעקבות מלחמה מוגבלת .ולכן הוא שינה את תוכנית
המלחמה".
על סמך מה יכולת לקבוע אז ,ואתה חוזר ואומר זאת גם היום ,שהתוכנית
שהגיעה אליכם הייתה תוכנית מלחמה חדשה ,שונה מתוכנית אחרת? האם
ראית בתוכנית הזאת דברים שלפיהם אכן יכולת להסיק שמדובר בתוכנית
חדשה?
“ בטח .בטח .בוודאי".
במה היא הייתה שונה?
“במבנה של המלחמה .לצלוח את תעלה .לייצב קו ממזרח לה .לאפשר
לישראלים לתקוף ולגרום להם כמה שיותר אבדות ורק אחרי זה הדיביזיות
המשוריינות יעברו דרכם לתקיפת היעד הבא".
ומה היה היעד הבא?
“המעברים".
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אבל זאת בדיוק התוכנית שהייתה באמ"ן — להגיע עד המעברים .אז איפה
כאן בדיוק תוכנית חדשה? “מלחמה מוגבלת"?
“התוכנית שלהם הייתה להגיע עד עשרה קילומטר מהתעלה".
אבל כרגע אמרת שהם היו אמורים להמשיך עד המעברים.
“או שכן או שלא .היה ברור שהשלב השני יהיה מותנה במה תהיה
התוצאה של השלב הראשון".
סליחה שאני לא מרפה אבל עדיין לא קיבלתי תשובה .יש טענה שלך
ולפיה המוסד העביר לאמ"ן תוכנית “מלחמה מוגבלת" — מלחמה כוללת של
הצבא המצרי לכל רוחב החזית כשהיעד שלה הוא התבססות בטווח מוגבל ,עד
עשרה קילומטר ,בכיסוי מערך הטילים .יצליח להם? ילכו הלאה .לא יצליח?
גם בסדר .זאת אומרת השלב הראשון “מלחמה מוגבלת" לא מותנה בשלב
השני — הגעה עד המעברים .עכשיו ראה ,ראיינתי את מרבית בכירי אמ"ן
שנותרו בחיים ,כולל אנשי מודיעין חיל האוויר .אף אחד מהם ,מעולם ,לא
נחשף למה שאתה ופרופסור בר־יוסף מכנים “תוכנית המלחמה המוגבלת",
שלפי טענתכם הגיעה לאמ"ן ,נעצרה שם ולא הופצה לפיקודים .יתר על כן,
בכירי אמ"ן ששמעו את הטענה המוטחת בהם חישבו לצאת מדעתם ואמרו,
האם יעלה על דעתך שהיינו מסתירים תוכנית כזאת מצה"ל? אם יש תוכנית
כזאת ,כך אמרו כולם ,שיואילו האדונים זמיר ובר־יוסף להראות לנו אותה,
את התוכנית שהסתפקה בכיבוש רצועת שטח מוגבלת .ואם לא הייתה כזאת,
שיפסיקו להטיח בנו האשמות לא מבוססות .שלא לומר זדוניות .ולכן אני
שואל אותך שוב ,האם אתה ,צבי זמיר ,ראית במו עיניך תוכנית מלחמה
מעודכנת להלן “המלחמה המוגבלת" שהגיעה אליכם באמצעות מרואן
בתחילת שנת  '73והסתפקה בכיבוש שטח מוגבל?
“אני ראיתי את מה שאמרתי לך .התוכנית שלהם לא הייתה לרוץ
למעברים אלא לצלוח .לבסס קו .לתת לישראלים להתנפץ בהתקפות
שלהם על מערך ההגנה ואז אולי להמשיך הלאה".
אלי זעירא נתפס בתור תרנגול הכפרות והשעיר לעזאזל של מלחמת יום
הכיפורים .כל טעות מודיעינית שנעשתה טרום המלחמה הונחה על הכתפיים
שלו .ואני ,שיש לי חשבון נוקב אתו ,לא מתבלבל לרגע ולמרות הכעסים שלי
לא שוכח שאסור לי ,בשום פנים ואופן ,לסמן אותו כמטרה ולהצמיד אליו את
כל תחלואי המלחמה .אולי הוא עשה  100טעויות אבל אני לא מוכן להניח על
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כתפיו את הטעות ה־ 101אם היא לא מגיעה לו .ושעל כן אני לא מוכן לקבל
את הגרסה שלך שמטביעה בו את אות הקין של אשמת אי העברת המידע
על מלחמה מוגבלת לצה"ל ,אלא אם תספק לי הוכחה או הסבר משכנע .ולא
סיפקת לי עד עכשיו.
“אמ"ן חזר ואמר :לא תהיה מלחמה טוטאלית .ומבחינתו לא הייתה
חשיבות לידיעות המתריעות שהבאנו .גולדה האמינה קודם כול במקור
יהודי .ואילו המקור של צבי זמיר הוא ערבי .גולדה לא הבינה איך יכול
להיות שהחתן של נאצר הוא סוכן שלנו .ולכן היא חשדה כל הזמן שאולי
הוא בכלל כפול .ואלי זעירא אמר לה שלא תהיה מלחמה".
וזה עדיין לא עונה על השאלה שלי .אמ"ן ,בראשותו של אלי זעירא,
אולי לא פירש נכון את הידיעות שעמדו בפניו ,וזה סיפור בפני עצמו .אלא
שאנחנו בעניין “המלחמה המוגבלת" .אפשר שתוכנית מעודכנת כזאת ,להלן
“מלחמה מוגבלת" ,בכלל לא הגיעה אליכם למוסד ומכאן שגם לא הגיעה
לאמ"ן .אפשר שהגיעה אליכם תוכנית מלחמה מצרית ,אלא שמה שאתה
מכנה בטעות “תוכנית המלחמה המוגבלת" הייתה בעצם תוכנית התקפה עד
המעברים .ובכל מקרה ,תהיה התוכנית שהגיעה לאמ"ן אשר תהיה ,ברור לי
שהיא הופצה לשלושת הקודקודים הבכירים של המדינה .ושעל כן אני חוזר
על שאלתי ,מדוע אתה מטיל דופי בראש אמ"ן בנושא אי הפצת המידע על
מלחמה מוגבלת?
“ביום שישי  5באוקטובר כשפגשתי בשעת לילה מאוחרת את מרואן
בלונדון ועודכנתי על ידו בדבר המלחמה שעומדת לפרוץ ,שאלתי אותו
על התוכנית והוא אמר לי שהיא תהיה לפי התוכנית המוכרת .וזאת בדיוק
התוכנית שאני העברתי לאמ"ן חודשים לפני זה .אתה מוכרח לראות את
הדיווחים של הפגישות שלי עם מרואן .מוכרח .ואז תראה בדיוק מה היה".

מלחמה מוגבלת?

המשך — מתוך הריאיון ב־ 11במרס 2014

האם תוכל להסביר לי שוב מה בדיוק היו יעדיה של תוכנית המלחמה המצרית?
“הרעיון הבסיסי של התוכנית אותה הסביר סאדאת לגנרלים היה:
אנחנו הולכים להוציא את הישראלים מסיני באמצעים צבאיים ומדיניים.
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עד שלא נוכיח למעצמות שאנחנו יכולים לשבור את ישראל במלחמה
לא נוכל להתקדם גם במשא ומתן המדיני .ולכן ,על מנת שנוכל לשבור
אותם בכלים העומדים ברשותנו ,נלך בשני שלבים .הראשון — עד עשרה
קילומטר ממזרח לתעלה כאשר כל הכוח הצולח נמצא תחת הגנת מטריית
טילים ודיביזיות השריון מאחור .שם ,עשרה קילומטר מהתעלה ,יהיה
קו העצירה .קו השבירה .המטרה שלנו שכוחות צבא ההגנה לישראל
יתנפצו עליו עם מקסימום אבדות בנפש ובציוד .השלב השני — לנוע עד
המעברים".
תוכנית בשני שלבים?
“כן ,תוכנית בשני שלבים .שלב ראשון בלימה וגרימת אבדות
מקסימליות לצה"ל .שלב שני הגעה עד למעברים".
האם מדובר בשתי תוכניות נפרדות?
“לא".
אם כך לא הייתה תוכנית אחת נפרדת שדיברה על הגעה רק עד עשרה
קילומטר מהתעלה?
“נכון .סאדאת אמר ,השיטה היא ללכת קדימה למתוח קו הגנה .לבסס
אותו .לחכות שהישראלים יתקפו .הבסיס הזה יהיה חזק וממנו נלך הלאה
קדימה .לא נתקדם במהירות כי אין לנו הגנה אווירית על הכוחות בדרכם
למעברים ,ולכן נצטרך להזיז את מערך סוללות הטילים שבנינו לאורך
התעלה מצדה המערבי לצדה המזרחי".
היעד הסופי בתוכנית המלחמה המצרית היה להגיע עד למעברים?
“כן ,זה מה שאני הבנתי .אבל היא הייתה בשלבים .אם השלב הראשון
יצליח נעבור הלאה".
זאת אומרת שעכשיו אתה כבר לא מדבר על תוכנית “מלחמה מוגבלת"
בפני עצמה אלא על תוכנית התקפה עד המעברים ובה שני שלבים .ועדיין,
אנשי אמ"ן טוענים שהתוכנית המצרית לא הייתה מותנית בהצלחת השלב
הראשון אלא הייתה בנויה מלכתחילה על הגעה עד המעברים .נקודה .האם
המצרים היו מוכנים להסתפק במלחמה רק עד השלב הראשון?
“התוכנית שלהם הייתה ללכת עד המעברים".
אם כך ,מסתבר שאין הבדל בתוכנית המלחמה כפי שאתה זוכר אותה ובין
תוכנית המלחמה שבכירי אמ"ן זוכרים .יש הבדל רק בפירוש שלה .מבחינתך,
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וגם מבחינתי ,אמ"ן היו צריכים להביא בחשבון שהמצרים יכולים היו לצאת
מהיום למחר למלחמה לשלב הראשון שלה ,ומי יודע אולי אפילו יסתפקו רק
בשלב הזה .אמ"ן ראה את התוכנית רק כמקשה אחת .מבחינתם כל עוד לא
תהיה למצרים היתכנות הגעה למעברים הם לא יחצו את התעלה .לא יצאו
למלחמה .גם לא לשלב א'.
"אני העברתי להם תוכנית ללכת עד המעברים".
אבל הטענות החוזרות ונשנות כלפי אמ"ן שלך ושל פרופ' בר־יוסף היו
שהתוכנית המצרית הסתפקה למעשה בשלב א' .הם היו מוכנים לצאת
למלחמה כוללת ביעדים מוגבלים .עשרה קילומטר בלבד .יצליח לנו? נשקול
בחיוב את המשך המתקפה בכיוון המעברים.
“אני בשום מקום לא אמרתי את זה".
זאת אומרת שאמ"ן לא קיבלו מכם תוכנית ולפיה המצרים עלולים
להסתפק בהליכה ל־ 10קילומטר בלבד?
“אני לא יודע על דבר כזה".
לא יודע זה אומר הייתה תוכנית כזאת או לא הייתה?
“לא הייתה תוכנית כזאת .התוכנית שקיבלו מאתנו הייתה מתקפה עד
המעברים".
וזה בדיוק מה שלמדתי גם מעדותך בפני ועדת אגרנט... “ :הם הגדירו
לעצמם יעד .היעד שהגדירו לעצמם היה להגיע עד המעברים" .ובמקום
אחר אתה אומר...“ :לפי הידיעות שיש בידנו מרוב רובם של המקורות...
המלחמה בשלב הזה הייתה צריכה להגיע עד קו המיצרים מה שהם קוראים
 ...המעברים....לכבוש אותם כדי משם לנהל מו"מ .אם זה מצליח — מצליח.
אם לא ,על בסיס הקו הזה הם הולכים הלאה" .זאת אומרת שבעדותך בפני
ועדת אגרנט לא סיפרת להם שלמצרים הייתה תוכנית דו־שלבית .וגם לא
אמרת שהם היו מוכנים להסתפק במלחמה על שלב א' בלבד .אז איך אפשר
להאשים את אמ"ן שהם הסתירו את תוכנית המלחמה המצרית האמיתית
מצה"ל?
“הם לא העלימו .אף פעם לא אמרתי שהם העלימו את תוכנית המלחמה
האמיתית מצה"ל".
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אשרף מרואן
עם יד על הלב עד כמה אתה חושב היום ,ברטרוספקטיבה ,שההתבטאויות שלך תרמו
לחשיפת זהותו של אשרף מרואן?
(נוטל הפסקה ארוכה) — “אני יודע בדיוק איך שמו של אשרף נחשף לציבור .היה
באנגליה חוקר בשם אהרן ברגמן ,והוא התעסק בחומרים האלה .יום אחד הוא שלח לי
בדואר ,ואולי נפגש אתי ונתן לי גם ביד ,חוברת שכתב אנגלי מסוים .ושם החוברת 'מי
הרג את דיאנה' (הנסיכה דיאנה ,א"ב) .אהרן ברגמן הפנה אותי לפרק שלם בחוברת הזאת
על אחד ושמו אשרף מרואן .היה כתוב עליו דברים נוראיים .ובסוף היה כתוב שהוא עבד
עבור המוסד והמודיעין הבריטי .ומזה אהרן ברגמן בנה את כל התיאוריה שלו על מרואן,
מהחוברת הזאת".
אז למה צביקה זמיר רואה בך את האחראי לחשיפת זהותו של מרואן?
“כי הוא נפגש עם רונן ברגמן (אין קשר בין שני הברגמנים ,א"ב) שנחשף גם הוא
לחומרים הקשורים במרואן ופרסם כתבה בנדון .ורונן ,כך טוען צביקה ,אמר לו שזה
הייתי אני .ומכאן נבנה הכעס שלו".
וזה באמת היית אתה?
“מה פתאום .לפני שהכול התפוצץ רונן ברגמן יצר קשר עם רמי טל ,שערך את ספרי
והיה מקורב אלי ,וביקש לפגוש אותי .דחיתי אותו .בסוף אמרתי לרמי ,תודיע לו שהוא
יכול להגיע בשני תנאים :האחד ,גם אתה תהיה נוכח בפגישה .השני ,נדבר רק על מה
שכתבתי בספר.
"רונן ברגמן הגיע אלי .שאל שאלות .עניתי לו רק על דברים שכתובים בספר ועברו
את אישור הצנזורה".
אז מה פתאום רונן אמר את מה שאמר לצביקה?
“כנראה הוא לא אמר .פניתי אליו ושאלתי אותו ,האם אמרת לצביקה שנתתי לך את
שמו של מרואן? ברגמן הכחיש את זה מכל וכל".
אז איך הגיע השם של מרואן לרונן ברגמן?
“תשמע משהו .יום אחד התפרסם מאמר בעיתון 'הארץ' עליו היה חתום אלוף בן.
ובכתבה הוא תמה — מה אתם רוצים מאלי זעירא? את השם של מרואן אני גיליתי ואני
מסרתי לרונן ברגמן.
"בהמשך הכתבה הוא סיפר שהוא ישב באיזושהי פגישה ומישהו נתן לו פרטים על
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מרגל שעבד עבור ישראל ,ומול הפרטים האלה הוא הלך למחשב שלו הקיש בגוגל והגיע
למסקנה שמדובר באשרף מרואן .עם הגילוי הזה הוא הלך למערכת העיתון שלו ונתן
את השם לכל המערכת .מישהו במערכת אמר לו ,לך לרונן ברגמן (שהיה באותה תקופה,
כמו אלוף בן ,כתב עיתון “הארץ" ,א"ב) תן לו את השם ותגיד לו שיכתוב מאמר .וככה
הוא עשה".
אז מה אתה אומר ,שצביקה המציא את הסיפור?
“אני לא יודע .ואם אומנם ברגמן אמר לו שהשם הגיע ממני אז ברגמן פשוט רימה
אותו .ורימה גם אותי כשאמר לי שזה לא ממנו .אבל ברגמן לא אמר לו .עיתונאי לא
מסגיר אף פעם מקורות".
ניסית להגיד את זה לצביקה?
“אמרתי לו ,אני לא נתתי את השם לרונן ברגמן ,אבל צביקה אמר לי ,רונן ברגמן אמר
שזה הגיע ממך".
וזה לא מטריד אותך? הרי אם יש סדין אדום מול עיניו של צביקה זה שמבחינתו ,בדרכך
לנקות את עצמך ולהוכיח שאמ"ן לא אשם במחדל הגדול ,היית מוכן לחשוף את זהותו של
אשרף מרואן ,ועל מנת להקל על מצפונך גם עשית אותו סוכן כפול .לפי צביקה מרואן כמובן
לא היה סוכן כפול ,אלא מהטובים בסוכנים שהיו למדינת ישראל מאז ומעולם .וחשיפתו על
ידך ,ברשלנות ,בפזיזות ,בחוסר מקצועיות ,בניגוד לכל כללי האתיקה של המודיעין ,גרמה
בעקיפין למותו.
“אם צביקה זמיר יקרא את מאמרו של אלוף בן אולי הוא ישתכנע שחשיפת הסוכן
לא באה ממני .אלוף בן כותב במאמר ,אני לא מכיר את אלי זעירא .פעם רציתי להיפגש
אתו וזעירא סירב".
זאת אומרת שלא היו דברים מעולם?
“נכון .וליתר ביטחון לקחתי עד ,את רמי טל .הוא יכול להעיד על כל מה שאני מספר לך".
אז מתי בכל זאת הרשית לעצמך להשתמש בשם המפורש?
“רק שנתיים אחרי שזה עבר את הצנזורה של ספרו של רונן ברגמן (“זמן אמת" ,א"ב),
שם הוא נקב בשמו המלא".

אתה חוזר וטוען שאשרף מרואן היה סוכן כפול .מתי נפל לך האסימון?
“כל החשדות שלי על מרואן התחילו מקריאת ספרים אחרי המלחמה .שאזלי ,גאמאסי,
רובינסון .מה שנכתב שם עורר בי חשדות כבדים לגביו .אבל בזמן המלחמה לא חשדתי
בו .לא קיבלתי את דעתו אבל לא חשדתי בו בכלל".
בספרך “מיתוס מול מציאות" אתה מסיק שבגלל שהייתה ישיבה מצרית־סורית אחת
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בלבד לקביעת מועד המלחמה ( 23-21באוגוסט באלכסנדריה מצרים) ,כל ההתרעות
הקודמות של אשרף על תאריכי מלחמה אפשריים היו בעצם הונאה .אלא שבאותו ספר,
במקום אחר ,אתה מתאר אירוע שבו סאדאת מספר שהוצגו בפניו תאריכי מלחמה נוספים
כבר באפריל  ,'73בעת ביקור סודי של חאפז אסאד במצרים .אחד התאריכים היה מאי .'73
אז אולי מרואן לא הטעה?
“אני לא יודע לענות לך .מה שאני יודע זה רק על פי ספרי הזיכרונות שלהם .על פי
ספר הזיכרונות של גאמאסי ,שהתמנה לראש אג"ם באפריל  ,'73סאדאת קרא לו אליו
ואמר לו ,תכין לי תאריכים למלחמה .וגאמאסי כותב שהפעם הראשונה שדנו בצורה
קונקרטית על תאריכי המלחמה הייתה ב־ 23באוגוסט באלכסנדריה".
הכול טוב ויפה ולא הייתי מעלה את השאלה כלל אילולא קראתי בספר שלך שסאדאת
עצמו מספר על הכרזה על מועד מלחמה אפשרי ראשון כבר במאי  .'73אז יכול להיות ,לוגית,
שלפחות במקרה הזה מרואן בכל זאת לא הטעה?
“יכול להיות .אני מקבל את ההיגיון שלך".
ומה הרציו מאחורי הקביעה שלך ,שבאה לידי ביטוי בספרך “מיתוס מול מציאות" ,ולפיה
העדכון “מלחמה מחר" שהעביר אשרף לזמיר רק לקראת חצות יום שישי  5באוקטובר ,היא
הוכחה להיותו סוכן כפול וחלק ממשחק ההונאה המצרי?
“עכשיו אני הולך להגיד לך משהו שאין לי עליו שום הוכחות בכתב ,אבל אני משוכנע
שזה נכון .סאדאת מבחינת פקחות היה איש משכמו ומעלה .אם אני הייתי סאדאת מה
הסצנריו האולטימטיבי שהייתי רוצה בו? אני מסתכל על היהודים .הם קוראים לעצמם
צבא הגנה לישראל אבל בעצם הם צבא התקפה .כל מה שהם עושים לנו זה מלחמה
בהפתעה ובהתקפה .ועכשיו אני רוצה לדפוק אותם .אני רוצה לעשות להם תרגיל לגרום
להם שוב לתקוף אותנו ראשונים אבל בהבדל אחד :עכשיו אני מוכן להתקפה שלהם .מה
הסצנריו הכי טוב בשבילי בזירה המדינית והצבאית? שאני אביא את הישראלים למצב
שהם יתקפו ראשונים התקפה אווירית ,כמו שהם תמיד עושים ,ואז אוכל לפתוח בהתקפה
היבשתית שלי .וכל העולם יהיה אתי נגד הישראלים .ובדיוק בשביל זה אני צריך להודיע
לישראלים שהולכת להיות התקפה שלנו עליהם .וקרוב ככל הניתן למועד ,על מנת
להכניס אותם ללחץ .ואני רוצה לומר לך — כפסע היה בינו ובין הצלחה .למה? כי הייתי
נוכח בשבת בישיבה אצל גולדה כשדדו נלחם כמו אריה על קבלת המכה המקדימה.
וכמעט הצליח .והרי הוא כבר אמר לבני פלד להתחיל לעשות את ההכנות .ואם היינו
הולכים על זה ,שגם מבחינה צבאית זאת הייתה שטות מוחלטת ,היינו נכשלים בזה ,ואחר
כך לא קיסינג'ר ולא ניקסון ולא אף אחד היה נותן לנו גרוש וכל העולם היה נגדנו ,וזאת
הייתה יכולה להיות ההצלחה הכי גדולה של סאדאת.
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"אשרף מרואן ידע על המלחמה הזאת יומיים קודם ,כי הוא שלח את ההודעה הכללית
'מלחמה' יומיים קודם .למה הוא דחה את האמירה הסופית 'מלחמה בשעה כזאת וכזאת'
לעשר בלילה זמן לונדון ,חצות בישראל? כדי להכניס את הישראלים ללחץ גדול ולמצב
של אין ברירה .חייבים התקפה מקדימה .זה ההיגיון שלי .זה מסביר לי המון דברים .אבל
כמו בפיזיקה ,קודם כול יש את התיאורטיקנים .אחר כך עושים את הניסוי ומוצאים אם
זה נכון .זה מה שאני חושב".
ואם אני ממשיך את הקו שלך ,אולי המצרים אמרו לעצמם ,גם אחרי המלחמה אנחנו עוד
נרצה להפעיל את אשרף .ולכן חשוב שימסור לזמיר אתנן בתצורת התרעת מלחמה ,שמצד
אחד תשמר את אמינותו בעיני מפעיליו ומצד שני לא תוכל לשנות את התמונה הצבאית
וסיכויי הניצחון שלנו בגלל מרווח ההתרעה הקצר שנותר.
“בדיוק .ועכשיו אני רוצה לספר לך עוד משהו .בספר של גאמאסי כתוב ,אם
הישראלים ידעו שאנחנו הולכים למלחמה  48שעות קודם אנחנו עדיין ממשיכים.
ואשרף לא נתן התרעה של  48שעות הוא נתן עוד הרבה פחות .ועוד משהו ,בספר שלי
אני מספר באחד הנספחים על ההונאה הכי גדולה שהבריטים עשו לגרמנים באמצעות
הכפלת סוכנים שלהם .אחד מהם ,שקיבל את הכינוי 'גארבו' היה הסוכן הכי חשוב של
היטלר ,שהאמין בו בעיניים עצומות ,והוא הטעה את הגרמנים בנוגע לפלישה לנורמנדי.
ואחד הדברים שהוא עשה על מנת לשמר את אמינותו בעיני הגרמנים היה שדיווח ,עפ"י
הנחיות מפעיליו הבריטים ,על נחיתה בנורמנדי .אלא שזה היה דיווח מאוחר מדי ולא
יכול היה לשנות את תמונת המערכה .הסוף היה שהוא קיבל מהגרמנים את עיטור צלב
הברזל ומהבריטים את תואר הכבוד חבר האימפריה הבריטית (צוחק)".

ב־ 27ביוני  2007אשרף מרואן נזרק ממרפסת בית המלון אל מותו .מי עשה את זה?
“כל מה שאני הולך לומר לך עכשיו זה המשך לקו המחשבות שלי .ואין לי הוכחות
לכך .כמו שסיפרתי לך קודם ,שאני חושב שמרואן היה שליח של סאדאת ,וסאדאת שלח
אותו על מנת לגרום לנו לתקוף אותם כשזה לא ישנה כלום מבחינה צבאית וירע עוד
יותר את מצבה של ישראל בזירה הבין־לאומית ,אז מה שאני הולך להגיד לך עכשיו אולי
יישמע עוד יותר מוזר באוזניך .הלובים הם יותר חכמים ממה שאנחנו חושבים .הלובים כל
הזמן היו מוטרדים ואת זה אני רואה גם לפי ספר שכתב השגריר המצרי בטריפולי .הם לא
הבינו איך האנשים שלהם ,שהיו צריכים להפיל את מטוס אל על ברומא ,נתפסו פתאום.
אאוט אוף דה בלו .הרי הם הצליחו לשכנע את אנואר סאדאת לתת להם סטרלות (טילי
כתף ס.א  ,7א"ב) .הם ידעו שהאיש שעמד אתם בקשר זה אשרף מרואן .הם ידעו שמרואן
הביא את הסטרלות לרומא .הם ידעו שהסטרלות הגיעו לאנשים של קדאפי ברומא .אז
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איך זה שפתאום תפסו אותם? והנה הופיעו בישראל פרסומים של משפט הדיבה שהיה
ביני ובין זמיר .ופתאום הכול התברר להם .מדינת ישראל הודיעה באופן רשמי שאשרף
מרואן היה סוכן ישראלי (חובט קלות בשולחן) .ועכשיו הלובים אמרו ,הכול ברור לנו.
אשרף מרואן שהיה ברומא באותו זמן הוא שהביא לנפילת האנשים שלנו".
כמה זמן לפני מותו של אשרף התפרסם פסק הדין של השופט הבורר?
“בערך ארבעה חודשים".
זאת אומרת שבעקבות מסקנות הבוררות הבינו הלובים שאשרף הוא שבגד בהם ושלחו
אנשים לדחוף אותו אל מותו ממרפסת בית המלון בלונדון?
“זה מה שאני חושב .עכשיו התפרסמו הרבה כתבים במצרים כמה מרואן היה שנוא
וכמה אויבים היו לו ,בעיקר בגלל עסקי הנשק שלו וסכסוכיו עם אל־פהאד המצרי שקנה
את מלון הרודס .אולי .אבל לי הכי מסתדר מה שסיפרתי לך עם הלובים".
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איך התייחסתם לאשרף מרואן?
גדעון גרא — מישהו רציני ביותר .בין כל האמצעים שעמדו לרשות אמ"ן בנושא
התרעת המלחמה ,השניים שנחשבו מעל כולם היו החומרים שהביא מרואן
והאמצעים המיוחדים.
אהרן לברן — לא יסולא בפז .היישר מפי הסוס“ .בוננזה" מטורפת .ובאופן טבעי אתה
משוחד ומתפתה להאמין שאתה יודע הכול ותדע הכול שהרי האיש יושב על אוזנו
של סאדאת.
אביעזר יערי — מקור אולטימטיבי .סוכן־על שאפשר לסמוך עליו .אינפורמציה
מרובה ,מדויקת וישר משולחן הקברניטים.
זוסיה קניאז'ר (זיזי) — כולם התייחסו אליו כאל מקור נהדר.
יואב דייגי (פישי) — הייתה תמימות דעים בנוגע לחשיבות המסמכים שהביא מרואן
והאותנטיות שלהם .באותם הימים ,כששקללו את כלל מקורות המודיעין שמסוגלים
להתריע על מלחמה ,בקטגוריה הראשונה הייתי שם את אשרף מרואן .אבל לגבי
התחקורים שלו בעל פה על סמך ידיעות ששמע ,או ידע ,או ראה ,את זה לא קיבלנו
כתורה מסיני .היה ברור שאחד כזה גם יכול לטעות.
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צבי זמיר

אשרף מרואן — סוכן כפול או המרגל הכי טוב
שהיה לישראל?
ספר לי קצת על ההיכרות שלך עם אשרף מרואן.
“עקבנו אחרי אשרף מרואן הרבה זמן .הוא היה ד"ר לכימיה .ידענו
שהוא חתן של נאצר והוא נפגש עם אירופאים .סימנו אותו כיעד עוד לפני
שהוא פנה לנספח הצבאי שלנו בלונדון .ידענו איפה הוא מסתובב .לא
ראינו איך אנחנו מגיעים אליו .ולפני שמצאנו את הדרך הוא הגיע בעצמו
לנספח הצבאי שגירש אותו פעמיים...
"בסוף פגשתי אותו .דיברתי אתו .נוצרה בינינו ידידות .לא שיקרנו
אחד את השני .לא תפסתי אותו אף פעם בשקר .היו דברים שהוא לא ציית
לי מפחד שייחשף .לא לחצתי עליו.
"ידעתי שאפשר להעלות אותו לקומה גבוהה יותר .אמרתי לאנשים
שלי ,אל תשאלו אותו כמה טנקים וכל מיני שאלות כאלה כי הוא לא מבין
בזה וזה לא התפקיד שלו .הוא ילך וישאל ותשרפו אותו .ולכן אני עבדתי
אתו בעיקר בכל הנושאים שקשורים בהבנת הכוונה המצרית .ואמ"ן התנגד
לעניין הכוונה .ואני אמרתי להם ,חבר'ה ,צריך לפענח את הכוונה.
"תשמע ,היו ימים בהם פגשתי את אשרף מרואן והרגשתי כאילו אני
חבר בישיבה של המטה הכללי המצרי .אולי גם מגיש התה".
איך אלי זעירא התייחס לחומרים של מרואן?
“כשאשרף מרואן התחיל להביא חומרים זעירא לא רצה לראות אותו
באופן אישי .יתר על כן ,זעירא לא דיבר אתי ולו פעם אחת בלבד על אשרף
מרואן וגם לא על מקורות אחרים".
מה הייתה הבעיה של זעירא עם מרואן?
“הוא ראה במרואן פגיעה עתידית רעה באמ"ן .פתאום התברר להם
שלמוסד יש מקור שהידיעה שלו בעלת משקל גדול יותר מכל המקורות
שיש לאמ"ן ביחד".
זעירא טוען שאשרף מרואן היה סוכן כפול .הוא מבסס את ההנחה שלו
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על מספר עובדות :בספרו של ג'פרי רובינסון שפורסם בשנת  1988מתואר
שסאדאת ומרואן טסו לפייסל מלך סעודיה בראשית אוגוסט  1973על מנת
לדווח לו שהמלחמה עומדת לפרוץ מאוד בקרוב .במקורות אחרים כתוב
שיומיים אחר כך הוא הצטרף לסאדאת שנמצא בדמשק ודן עם אסאד על מועדי
המלחמה .ומה הוא עשה בתחילת ספטמבר? דיווח למפעילו שמלחמה צפויה
רק בסוף השנה; עוד אומר זעירא — הגנרל גאמאסי ,קצין המבצעים של צבא
מצרים ,כתב בספרו שגם אם ישראל תדע על המלחמה  48שעות קודם ,אנחנו
נמשיך .בהתבססו על האמירה הזאת זעירא מסביר את הרציונל של דיווח מרואן
אליך — “מלחמה כוללת לקראת רדת החשכה" — בחצות שבין שישי ושבת .לפי
זעירא מדובר היה בדיווח שישראל קיבלה סמוך מדי למועד פתיחת המלחמה.
המילואים ממילא לא יספיקו לתגבר את החזיתות .שום דבר כבר לא יוכל לפגוע
ביכולת ההתקפה הכוללת של מצרים וסוריה .ראה גם דברי גאמאסי .יתר על
כן ,אומר זעירא ,הדיווח של מרואן בצמידות כל כך גדולה לרגע פרוץ המתקפה,
יגרום לישראל להיכנס ללחץ ולתקוף ראשונה .מכה אווירית מקדימה .ישראל
תואשם בתוקפנות שלא לצורך וצבאות מצרים וסוריה יוכלו לצאת במלוא כוחן
וצדקתן למלחמה .מה יש לך לומר על סדרת הטיעונים הזאת?
“קשקוש .אלי מפעיל את הלוגיקה שלו ,והיא עקומה .מראשיתה עד
סופה .כמו שאמרתי לך הוא לא הכיר את אשרף .לא ראה אותו .לא ביקש
לראות אותו".
ראה צביקה ,אני לא מביע דעה בנושא ובכל זאת אני חייב לשאול אותך
— ואולי אתה התאהבת במקור שלך ,נשבית בקסמיו ,ומכיוון שכך קשה לך
להודות היום שמרואן הוליך אותך שולל כל השנים?
“לא ,בשום אופן לא".
מאין הביטחון שלך? אתה הרי יודע איך זה בהתאהבות .קשה לנו להאמין
שהאהבה שלנו תבגוד בנו .אולי כך גם עם מרואן?
“לא בא בחשבון".
אין אפשרות שאשרף מרואן היה סוכן כפול?
“שום אפשרות".
על סמך מה אתה כל כך נחרץ?
“עובדה שהוא בא ללונדון .הוא יכול היה לא לבוא .לא לקרוא לי".
אז למה הוא לא העביר את המידע על המלחמה מוקדם יותר? אם הוא ידע
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שמלחמה אוטוטו בפתח למה היה עליו לעכב את המידע עד הגעתך ללונדון
ולא להעבירו באמצעות דובי לישראל?
“כי מרואן חשב שיכול להיות שלא תהיה מלחמה ולכן הוא רצה לדבר
אתי ולהסביר לי את כל האפשרויות .הוא רצה שאני באופן אישי אבוא
ללונדון בשביל להתלבט אתי .להגיד לי מה בדיוק הסיטואציה .שיש
גם אפשרות אחרת .שלא תגיד שלא אמרתי לך .שתשמע ממני את כל
העובדות .ואם לא יהיה כלום שאתה ביחד אתי טעית .הוא גם לא יכול היה
להגיד בטלפון שתהיה מלחמה כי אז הייתי שואל אותו הרבה שאלות והוא
לא יכול היה לענות".
לדעתך אין סיכוי שהוא היה כפול?
“בוודאי שלא .לאורך כל הדרך הוא לא שיקר אותי אפילו פעם אחת.
קיבלנו ממנו ידיעות כאילו אני מגיש התה בישיבות של סאדאת .יותר מזה.
אמ"ן מופקדים על הערכת המקור ,כי אנחנו נחשדים בקשר אישי שיכול
לעוות את שיקול הדעת .היו חמש ועדות של אמ"ן שחקרו את האמינות
שלו ,ואף אחת מהן לא הטילה ספק באמינות שלו .תקרא את הספר של
אריה שלו .לא מצאו כלום".
מי לדעתך הרג את אשרף מרואן?
“מובארק טוען שהרגו אותו הלובים ואני מקבל את זה .אנחנו קיבלנו
רמזים על קשר לובי־טרוריסטי .אשרף מרואן דיווח לנו על הכוונה שלהם
לפגוע במטוס של אל־על .עשינו הערכה שהכי הגיוני שיעשו את ניסיון
הפיגוע באיטליה .זה קרוב ללוב .זה שדה לא מאובטח .היה שם שטח
פתוח .הלובים יצאו מהנחה שאשרף מרואן הסגיר את החוליה".
זעירא טען באוזניי שפרסומי הבורר במשפט הדיבה שהגיש נגדך ,הם
שהביאו בעקיפין למותו של מרואן .שכן משמעות הפרסומים הייתה שמדינת
ישראל מודיעה באופן רשמי שאשרף מרואן היה סוכן ישראלי ,וזה מה שהביא
אליו את הלובים במשלחת נקמה .מה דעתך?
“זאת עלילה כמובן .זעירא הוא שחשף את אשרף מרואן .זה התחיל עם
אהרון ברגמן בעיתון אנגלי ,ואחר כך רונן ברגמן כתב את זה בעיתונות
ישראלית .ואני ,שהייתי באותו זמן במכון הנפט ,אמרתי לאמ"ן ,הוא הורג
אותו (דופק על השולחן) .הוא הורג אותו".
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עם יד על הלב ,עד כמה הכעס שלך על אלי זעירא נובע מתחושתך שהוא
האחראי העיקרי לחשיפת המקור אשרף מרואן?
"אני כועס עליו מאוד על החשיפה .ראה ,הרי מותו של מרואן מוכיח
שהוא לא היה סוכן כפול .אם הוא היה כפול המצרים היו שומרים עליו .מי
שגרם בעקיפין למותו היה אלי זעירא בחשיפתו .אבל הכעס הגדול יותר
על זעירא הוא על אי התרעת המלחמה .שכלתי חברים במלחמה הזאת.
שכלתי בנים של חברים .מול עיני משפחות נהרסו .למה? למה? ואני יודע
שאפשר היה אחרת".
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צבי זמיר

המתריע הלאומי?
האם למרות שהמצרים לא יצאו למלחמה בחודש מאי המשכת להתריע על
כוונות צבא מצרים לצאת למלחמה במהלך שנת ?'73
“עד  5באוקטובר בלילה לא הפסקתי להתריע".
אתה בטוח?
“בוודאי".
מתי התרעת?
“אני לא זוכר אבל כל הזמן היו ידיעות התרעתיות שלנו .אלא שמעמדו
של זעירא גרם לשפל באמינות הדיווחים של המוסד".
אבל השאלה היא ישירות אליך .לא איך התייחסו באמ"ן לידיעות המתריעות
של המוסד שאין חולק לגבי הגעתם ליעדם ,אלא האם אתה ,צבי זמיר ,ראש
המוסד ,עשית "הערכת מפקד" והתרעת מחודש מאי ועד אוקטובר  ,'73באופן
אישי ,בפני ראש הממשלה או בפני גורמים אחרים — מצרים מתכוונת לצאת
השנה למלחמה?
“התשובה היא חיובית .דיברתי על זה עם גולדה .דיברתי עם דיין .תהיה
מלחמה באוקטובר ."'73
ראה ,צביקה ,בתור חוקר המלחמה ההיא ,אני מוצא שני דברים בעייתיים
בהתנהלות ארוכת השנים שלך מול אלי זעירא .הראשון ,האשמתו באי העברת
תוכנית המלחמה המוגבלת לצה"ל .על זה כבר דיברנו .וכנראה שלא היו
דברים מעולם .לא תוכנית מלחמה מוגבלת שהגיעה לישראל וממילא גם לא
הסתרתה .עכשיו אני מגיע לעניין השני .עקבתי אחרי הפסטיבל התקשורתי
במלאת  40שנה למלחמת יום הכיפורים .אלי זעירא ,כרגיל ,היה האיש הרע.
והיה גם האיש הטוב .צביקה זמיר שלא היה אחראי לאף אחד משורת הכשלים
של אגף המודיעין וצה"ל ובעיקר היה האיש שתקע בשופר והתריע .אלא שאת
זה“ ,כתר המתריע הלאומי" אני מתקשה להניח על ראשך .מתי בדיוק התרעת
על מלחמה?
“אמרתי שתהיה מלחמה באוקטובר".
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אבל אין שום מסמך שמוכיח זאת .תראה לי מסמך אחד כזה.
"אין לי .אם יהיו לי אני אראה לך".
אבל אני לעומת זאת יכול להוכיח לך בדיוק את ההפך .במהלך העדויות
שלך בפני ועדת אגרנט העיר לך הרמטכ"ל בדימוס ידין שבפגישתך עם ראש
הממשלה ב־ 21בספטמבר ,שבועיים לפני פרוץ המלחמה ,היא לא שמעה ממך
ולו מילה אחת על מלחמה קרבה ובאה...“ :דיברת בכלל רק על חטיפת מטוסים,
מצבו של חוסיין ולא העלית שום נושא אחר ביוזמתך .“ ...
בדו"ח המסכם של ועדת אגרנט על תפקוד המודיעין מסופר שבדיון מטכ"ל
שהתנהל ב־ 24בספטמבר  ,'73ובו השתתפת בתור מוזמן ,אמרת את הדברים
הבאים...“ :הסכנה של מלחמה עם ארצות ערב טוטאלית ,גדולה ,היא לא צפויה
בקרוב ...אם אנו עוסקים במסגרת של הערכה לשנה ,אז הנטייה שלהם (ארצות
ערב ,א"ב) היא לא הולכת דווקא ללחימה".
איך תסביר את מה שהבאתי כאן בפניך עם הצהרתך שהתרעת כל הזמן?
“תבדוק את פרוטוקול דיון המטכ"ל ותראה את מה שאמר באותו דיון
אלי זעירא לפניי .ואני בתור מוזמן לא חשבתי שאני יכול בפורום הזה
להיכנס אתו לוויכוח .לא חשבתי שזאת צריכה להיות במה להתנגשות בין
המוסד ובין אמ"ן".
וזה מוזר .כי אני חושב שאם ידעת לעמוד על דעתך ב־ 18באפריל בישיבת
הקבינט המדיני־ביטחוני מול ראש הממשלה ,שר הביטחון ,השר גלילי וגם
ראש אמ"ן והבעת דעה שונה מזאת של זעירא ,הרי שקל וחומר בדיון מטכ"ל.
אבל לא עשית כך .לא הבעת דעה שונה ,אפילו לא שתקת אלא נטלת את זכות
הדיבור ואמרת ,בדיוק כמו זעירא ,אני לא רואה מלחמה בשנה הקרובה.
“לא רציתי לחלוק על ראש אמ"ן בישיבת מטכ"ל".
אז מה ההסבר שלך אם כך להתנהלותך בוועידת ראשי השירותים (ור"ש)
שנערכה ביום חמישי  4באוקטובר ,בה כיהנת כיושב הראש ,ובמהלכה שמעת
את אל"ם גדעון גרא ,נציג אגף המודיעין שנכח בפגישה ,חוזר על הערכת
הסבירות הנמוכה מבלי שחלקת עליו כלל ומבלי שכלל התייחסת לנושא?
“אתה יודע מי זה ור"ש? יש נציג משרד החוץ ומפקד המשטרה ואנחנו
דברים סודיים לא משתפים אותם".
מה סודי כאן? גדעון גרא דיבר על סבירות נמוכה למלחמה .זה סודי? ואם
חשבת אחרת למה לא אמרת שום דבר? מדוע לא חלקת על דעתו?
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“תזכור שגם לא אמרתי דבר הפוך .זעירא לא יכול היה להגיע .ושלו לא
יכול היה להגיע .אז שלחו את גרא והוא דקלם את דעת אמ"ן .אז מה אני
אתווכח אתו?"
אני לא מקבל את הגרסה שלך .אתה הרי היית הכי בכיר שם .ממה בדיוק
פחדת? גדעון גרא בא עם הערכת אמ"ן .לדבריך לפחות ,לא האמנת בהערכה
הזאת .מדוע אם כך ,אתה ,שלפי גרסתך ראית מלחמה בשער ,לא הורדת מכה
על השולחן ואמרת — חברים ,לדעתי זאת טעות!!! ?
“איזה פורום זה היה? זה פורום שלא הייתה לו שום נגיעה לעניין
המלחמה .אלי לא טרח להגיע ,הוא לא שלח את אריה שלו אלא את גדעון
גרא שדקלם .אז אני אתחיל להתווכח אתו?"
תראה ,צביקה ,כולם הרי התריעו שמלחמה מתישהו תגיע .אף אחד לא ראה
במצרים להקת יונים ובמקורן עלה של זית .גם אמ"ן חזרו ואמרו שפני מצרים
למלחמה ,אלא שהם לא יעשו זאת בטרם ישיגו את האמצעים הדרושים.
ככל הנראה רק בשנת  .'75ואילו אתה טוען שהתרעת ,מלחמה עכשיו .ממש
עכשיו .וזה מוזר לי ,כי לא מצאתי שום מסמך שיאשר זאת .להפך .אז איפה
כאן “התרעתי .התרעתי .התרעתי"? תראה לי מסמך אחד כזה.
“כמו שאמרתי — אין לי .אם יהיה לי אראה לך".

היו גם טעויות?
ברשותך שאלה אישית .אפשר?
“כן".
אתה מסוגל להודות בטעויות?
“כן".
אתה בטוח?
“מאה אחוז".
האצבע המאשימה במלחמת יום הכיפורים מופנית כלפי צה"ל ,כלפי
אמ"ן .היום אני רוצה לדבר אתך על טעות אחת שלך .מדוע לפנות בוקר של
יום שישי  5באוקטובר ,כשקיבלת את ההודעה שאשרף מרואן רוצה לפגוש
אותך בדחיפות בלונדון ,לא העברת את המסר הזה באופן מידי וישיר לראש
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הממשלה ובכך אולי מסמסת למשך שעות ארוכות התרעה חשובה ביותר?
“דיברתי עם אלי זעירא בטלפון".
אבל אלי הוא לא הבוס שלך.
“אלי הוא ראש אמ"ן .אני חייתי במשמעת מאוד קפדנית .אילו חשבתי
שזאת מלחמה הייתי מעיר את כולם .לא רק את גולדה .בשביל להגיד שזאת
מלחמה הייתי צריך לשמוע ממנו דבר כזה ,אבל הוא לא אמר את זה".
מה זאת אומרת לא אמר דבר כזה? לפנות בוקר מגיע מברק למטה המוסד.
פרדי עיני (רל"ש ראש המוסד) לוקח את המברק ורואה שאתה נדרש לפגוש
בדחיפות את אשרף מרואן בלונדון עם מילת קוד שמשמעותה מלחמה .נכון,
לא מלחמה מחר ,אבל מלחמה .אתה נקרא ללונדון בנושא מלחמה .זאת מילת
הקוד שהועברה אליך .במהלך השעות הספורות שקדמו ליציאתך ללונדון
התעדכנת מזעירא שמשפחות היועצים הסובייטים פונו מסוריה ומצרים
בתהליך שמעולם לא היה כמותו .האם זה לא הדליק אצלך אור אדום של חובת
דיווח לראש הממשלה?
“תזכור שדיברתי עם ראש אמ"ן ,ופרדי דיבר בבוקר עם ישראל ליאור
(תא"ל ,מזכיר צבאי ראש הממשלה) .עכשיו תראה ,את מי הם היו שואלים
על כל הנושא הזה ,אותי? לא .את מי הם היו קוראים לדיון ,אותי? לא .את
אלי זעירא .ואלי זעירא ידע .וחוץ מזה לא הייתה לי הרגשה שמרואן קורא
לי בשביל לומר מלחמה מחר בבוקר .הדחיפות שלו הייתה בגלל שזה היה
העיתוי היחיד שהוא יכול היה להשתחרר מהמשלחת שהוא נמצא אתה".
אז למה פרדי העיר אותך משנתך באשמורת תיכונה אם המסר איננו דחוף?
יתר על כן ,בעדותו בפני ועדת אגרנט פרדי אומר“ :לי היה נדמה שזאת התרעה
לפתיחה במלחמה .עוד לא קרה שהיה לנו מברק מסוג זה .כלומר שהמקור
(מרואן ,א"ב) מוודא במיוחד שראש המוסד יבוא אישית לראות אותו ,מתעניין,
מבקש ומציין שיש לו דברים חשובים מאוד בנושא ההתרעה" .לי זה נשמע
מאוד דחוף .ואם זה כל כך דחוף אז מדוע לא עדכנת מיד את ראש הממשלה?
“חובתי הייתה לעדכן את ראש אמ"ן ולנסוע בהקדם על מנת לפגוש
אותו .ואת זה עשיתי".
ואני שואל שוב — למה לא הערת את גולדה?
“ומה גולדה הייתה עושה?"
קצת אחרי השעה  10בבוקר עודכנה גולדה על ידי אלי זעירא ש “צביקה
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נסע הבוקר .חברו הזמינו בדחיפות להתרעה .הלילה בעשר ייפגשו .צביקה
ימסור דברים חשובים עוד הלילה" .יכול להיות שאם היית מוסר לה את אותם
הדברים ,באופן אישי ,שבע שעות קודם ,והיית אומר לה שזה דבר שלא היה
כדוגמתו מעולם — יכול להיות שבישיבות הבוקר גולדה הייתה דורשת הבהרות
טובות יותר מראש אמ"ן והרמטכ"ל .אולי זה היה הקש האחרון בדרך להפלתה
של “הסבירות הנמוכה" ובדרך לגיוס מילואים חלקי כבר ביום שישי.
בדיעבד ,כשאתה שוקל את מהלך האירועים במהלך ליל חמישי־שישי,
אתה עדיין חושב שפעלת נכון?
“כן ,פעלתי לפי ההוראות".
מה זאת אומרת הוראות? אסור היה לך להתקשר לגולדה? הרי אמרת
באגרנט שיכולת להיכנס לגולדה מתי שרצית .שהייתה לך דלת פתוחה אצלה.
אז למה לא התקשרת אליה מול מקבץ הנתונים של ליל חמישי־שישי?
“תראה (בכעס) ,כשהם קיבלו ב־ 4לפנות בוקר של שבת 24 ,שעות מאוחר
יותר ,את המברק שלי שאומר מלחמה היום מה גולדה עשתה? המתינה לדיין
שהודיע לה שהוא יעשה קודם בירורים עם אנשי הצבא והישיבה אצלה
נקבעה לשעה  8בבוקר .הם היו במחלוקת (דופק על השולחן) .וזה למרות
שהיה מברק שלי שאי אפשר להתווכח אתו .מלחמה היום ,חד וחלק".
לא מדויק .בדיווח בכתב שיצא מאוחר יותר וסיכם את השיחה שלכם ,כפי
שרשם אותה דובי המפעיל של מרואן ,נאמר כי מלחמה תפרוץ באותו יום אבל
גם נאמר שהמקור עדכן כי בתנאים מסוימים סאדאת עלול לחזור בו מהחלטתו
ברגע האחרון .זאת אומרת הדברים לא היו סגורים במאה אחוז.
“אני קראתי את מרואן יותר טוב מכפי שאתה קורא אותי .הסתכלתי לו
בעיניים והוא אמר לי בביטחון של  99.9אחוז שיוצאים למלחמה .אבל כן,
הוא גם אמר שסאדאת יכול לעצור הכול .כל הזמן .ואם יהיה שינוי הוא
יעצור את זה .אבל בוא נחזור לשאלה שלך .אני חושב על זה הרבה ואתה
אומר שאם הייתי אומר לגולדה היא הייתה לוחצת על דיין ואחרים לעשות
משהו .ואז מה היו אומרים כולם? שזאת עדיין לא מלחמה".
אולי ,אבל זה לא משנה מה הם היו אומרים ,אנחנו גם לא יודעים .ועדיין,
מותר להניח שהיה יכול להתפתח תרחיש אחר .אתה היית מתקשר לגולדה והיא
הייתה מכופפת את ידי ההנהגה הצבאית־ביטחונית .אנחנו כמובן לא יודעים אם
זה היה קורה ,מכיוון שלא נתת לזה צ'אנס להתרחש.
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“מכיוון שלא חשבתי שמדובר במלחמה אני עדיין חושב שלא הייתי
צריך להעיר את גולדה".
וזה מוזר לי שהרי אתה חוזר וטוען כל הזמן שהתרעת על מלחמה בפתח והנה
בליל חמישי־שישי מעיר אותך פרדי מהשינה ומספר לך על התרעת מרואן שמאז
ומעולם לא היה כמותה ,ולפני זה אתה מדווח על ידי אלי זעירא על פינוי משפחות
היועצים ,וזה עוד צעד שמעולם לא היה כמותו ,ואתה לא מתקשר לגולדה?
“לא יכולתי להגיד לראש הממשלה ,יש ידיעה שאומרת שיש מלחמה ,כי
זאת לא הייתה הידיעה .אם הייתי אומר כך הייתי משקר".
הבנתי .לעניות דעתך לא טעית .ואם בכל זאת היית צריך לשים אצבע על
טעות אחת ,כשל אחד ,של המוסד שעמדת בראשו בימי טרום מלחמת יום
הכיפורים ,על מה היית מצביע?
“הכשל העיקרי של המוסד שלא הצלחנו לעשות את עצמנו פרטנרים
בדיונים אצל ראש הממשלה ,ולא הייתי חבר בפורום של שר הביטחון .וזה
הכול היה משיקולים פוליטיים".
זהו?
“הייתי אולי צריך לשבור את הכלים .הייתי אולי צריך לבוא לדדו ,אבל
צריך לזכור גם כי בעת ההיא המעמד שלי היה מעמד נחות מאוד והיכולת
שלי להשפיע הייתה בעייתית .אולי לא עשיתי את זה בגלל המעמד שלי,
בגלל שלאורך כל התקופה הם לא קראו לי".
יכול להיות שהם לא קראו לך בגלל הישיבה ב־ 18באפריל ,שבה טענת שיש
סיכוי למלחמה וזה עלה להם  60מיליון לירות שמבחינתם בוזבזו לשווא?
“יכול להיות".
זאת אומרת ,יכול להיות שחלק ממזעור המעמד שלך היה כשב־ 15במאי
לא פרצה מלחמה?
“בוודאי ,בדיוק כך .גם כתבתי על זה בספר שלי .אף לא אחד קרא אותי
אחרי מאי (צועק) אף לא אחד .אף אחד לא בא אלי ואמר ,צביקה ,קרתה לך
טעות אבל אתה מביא כל הזמן ידיעות טובות .תמשיך בעבודה הטובה שלך.
אף לא אחד הניח לי יד על הכתף .אני ,למרות הכעס שלי ,הנחתי לפני כמה
חודשים יד לאלי זעירא על הכתף (בסיום כנס  INSSאוקטובר  )2013ולי לא
הניחו יד על הכתף .כולם התנתקו ממני ,ברחו ממני .אז אמרתי לעצמי ,אתם
יודעים מה ,תישקו לי בתחת .ואני אומר לך את זה כי אתה לוחץ לי על היבלת".
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בפגישת ההיכרות שלנו ,טרום מרתון הראיונות ,הדגיש זעירא בפני ,מספר פעמים,
שיהיו בוודאי לא מעט דברים שיישאל אודותם שכבר פרחו מזיכרונו.
צודק .מי יכול לזכור את פרטי הפרטים של אירועים שהתרחשו לפני  40שנה.
ומכיוון שכך ,חלק מאי הדיוקים שגיליתי בתשובותיו של זעירא נכנסו אצלי
היישר למגירת הזיכרון המתעתע .מתבקשת סלחנות מול מעידה בתיאור קווי
מתאר של תמונת עבר כל כך רחוקה.
אבל היו מעידות אחרות.
“אני מקווה שתדע להתרכז בתמונה הכוללת" ,אמר זעירא“ ,אל תהיה קמעונאי".
כאן הוא פספס אותי.
ממרומי הרקיע כדור הארץ עוצר נשימה ביופיו.
אנחנו ,דייריו הזמניים ,יודעים שהמציאות מעט שונה.
קברניטים ,בעיקר הם ,מעדיפים למזער קרניים ממוקדות ,שיציגו לראווה את
מקבץ הטעויות שעשו .מבחינתם עדיף מכחול איפור גס שייפה את המציאות,
שיתמקד “בדברים הגדולים"“ .בתמונה הכוללת".
אלי זעירא הוא קברניט .גם הוא מעדיף להתמקד בתמונה הרחבה.
אלא שהאמת על אודות החיים ,כך מסתבר ,נמצאת דווקא בפרטים הקטנים.
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הרבה מילים נכתבו על “האמצעים המיוחדים" .יש שטוענים הרבה יותר מדי .עכשיו אומר
לך מדוע בכל זאת אנחנו נזקקים לטפל ב"אמצעים" .מכיוון שיהיו מה שיהיו החומרים שהם
היו אמורים ו/או מסוגלים לספק בענייני התרעת מלחמה ,לטענתם הישירה ,או המרומזת,
של קברניטי המדינה ייתכן והם היו נוקטים צעדים דרמטיים ,גיוס מילואים לדוגמה ,לו ידעו
שבמהלך השבוע הראשון של אוקטובר “האמצעים" פעלו משך זמן קצר ביותר .ואולי בכלל לא.
אולי תוכל סוף־סוף להאיר את עיניי מתי באותו שבוע של ראשית אוקטובר היו האמצעים
פתוחים?
“קצת רקע לפני שאתן לך תשובה .מאז חשיפת 'אמצעי' דומה מספר חודשים קודם
לכן הייתי באלרט שצריך כמה שפחות להפעיל את האמצעים האחרים שעדיין נותרו.
ידענו שהמצרים הקימו יחידת האזנה מיוחדת וחששנו שהם יאכנו את מיקום האמצעים
שנותרו .ומכיוון שכך ,מחודש יוני ועד אוקטובר  '73אישרתי רק מספר הפעלות קטן
למשך זמן מוגבל ,ורק בלילות ,כי ידענו שהם פחות פעילים בהאזנה בלילות .ההפעלה
הייתה סוג של בדיקת שמישות טכנית .לראות שהכול תקין".
הבנתי .ועכשיו ברשותך בוא נדלג לשבוע הראשון של אוקטובר .מה אתה זוכר מהפעלת
“האמצעים" בתקופה זאת?
“בלילה של חמישי ושישי ( 5-4באוקטובר) ,אחרי חצות ,צלצל אלי יואל בן פורת
(מפקד יחידת ההאזנה המרכזית  ,848א"ב) ועדכן שמשפחות היועצים הסובייטים יצאו,
ואז אמרתי לו ,תפתח את האמצעים .ההנחיה ניתנה בעל פה".
זאת אומרת שהנחיה כזאת לא יצאה ממחלקת האיסוף אלא נסגרה בשיחת טלפון בינך
ובין יואל?
“לא היו מוכרחים להעביר הנחיות כאלה דרך מחלקת האיסוף".
היו פעמים קודמות שהנחיה כזאת יצאה ישירות דרכך ולא במברק ממחלקת האיסוף?
“בטח".
אבל מחלקת איסוף הם האחראים על .848
“נכון ,אבל זה לא הפריע לי לתת להם (ל־ ,848א"ב) פקודה ישירה".
זאת אומרת שייתכן שהנחיה כזאת יצאה ישירות ממך מבלי שמחלקת האיסוף עודכנה בכך?
“בטח .בטח".
גם לגבי הפעלות טכניות?
“ההפעלות הטכניות בין יוני לתחילת אוקטובר  '73בכלל לא עברו דרכי".
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נחזור ללילה שבין יום חמישי  4באוקטובר ליום שישי  5באוקטובר .מה שאתה זוכר זה
את יואל בן פורת שמעדכן אותך ומקבל ממך הנחיה ישירה לפתוח?
“נכון".
האם אתה זוכר עוד הנחיות בנוגע לפתיחת “האמצעים" שנתת במהלך השבוע הראשון
של אוקטובר?
“אני לא זוכר".
אבל ראה אלי ,בסריקת העדויות שלך בפני ועדת אגרנט מצאתי אותך אומר שלאור
המצב בגבול המצרי נתת אישור לפתוח את האמצעים החל מ־ 3באוקטובר ,שלושה ימים
לפני המלחמה“ .ראיתי (באמצעים ,א"ב) אינדיקציה חשובה בשבילי ,אם פה מתפתחת
מלחמה או לא .לכן לקחתי את הסיכון ופתחתי .לראות אם יש איזה שינוי" .ואתה ממשיך
ואומר“ :בכל שלושת הלילות לפני המלחמה הראתה המערכת פעילות שגרתית לחלוטין.
שום אינדיקציה למלחמה".
במקום אחר בעדותך בפני חברי הוועדה אתה אומר“ :פתחתי (את האמצעים ,א"ב) פעמיים.
בשני מצבי אי ודאות .בלילה שבין  30בספטמבר ו־ 1באוקטובר ,כאשר התקבלה ידיעה
ראשונה על מלחמה .ובלילה שבין  4ל־ 5באוקטובר עם יציאת משפחות היועצים הרוסים .בין
 2באוקטובר ו־ 4באוקטובר לא חשתי מצב של אי ודאות" .וכאן יצאתי מבולבל .אולי תסביר לי
מה פשר הסתירה בין שתי העדויות שלך ומתי בעצם “האמצעים" היו פתוחים?
“אני לא זוכר את זה .מה שאני זוכר בפירוש זאת השיחה שלי עם יואל בלילה שבין
חמישי ושישי .ואז אין לי שום ספק שאמרתי לו ,תפתח .ולזה יש גם אישור מדו"ח הפעלה
שפורסם לאחרונה".
בעדותך האחרונה בוועדת אגרנט אמרת ...“ :אני התכוונתי לתת תשובה גם למה לא
הפעלנו את (“האמצעים" ,א"ב) .“ ...אז הפעלתם או לא?
“אני זוכר בוודאות רק את ההפעלה של חמישי בלילה".
ובדו"ח אגרנט נכתב“ :ראש אמ"ן מתוך ביטחון בהערכותיו ...לא נקט אמצעים נוספים
שעמדו לרשותו ,ושהיו עשויים לגלות מידע משלים וחשוב "...אז הפעלתם או לא?
"כמו שאמרתי לך 'האמצעים' פעלו מחמישי בלילה עד שישי בצהריים .אבל אני רוצה
לומר לך עוד משהו כללי — אם אתה רוצה שיהיה ערך לעבודה שלך תיזהר מלהיות קמעונאי".
מה הכוונה?
“כשאתה מדבר על מלחמה אתה אמור לראות את התמונה הכללית".
בוא תסביר לי.
“אל תטבע בים השאלות הקטנות .מי שיקרא אותך או ישמע אותך ,שלא יגיד מה
הוא מבלבל לנו את הראש עם הקטנות האלה אנחנו רוצים לראות את התמונה הכללית".
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הנושא של “האמצעים" זה ממש לא עיסוק בקטנות .כל ההתנהלות שלך סביב נושא זה
מעלה סימני שאלה רבים .נוקבים .והשאלה היא האם אתה מסוגל לתת הסבר משכנע לסימנים
האלה .לייתר אותם .ועכשיו ,ברשותך ,נחזור ליום חמישי בלילה ולהנחיה שלך ליואל בן פורת.
האמצעים היו מורכבים מרכיבים רבים .האם נתת ליואל הנחיה להפעיל רק רכיב אחד?
“בוודאי שלא".
כי הדו"ח שהוצג לציבור מראה פעילות של רכיב בודד ותהיתי למה לא הוצג דו"ח
הפעילות של האחרים.
“אני לא יודע".
יכול להיות שהופעל רק אחד?
“אני לא יודע מה קרה עם ההנחיה שלי בדרך .אני אומר ליואל פתח .מה יואל עשה?
לא יודע .אולי יואל החליט להפעיל רק אחד .אולי יואל אמר להפעיל את כולם ומישהו
בקצה השרשרת החליט להפעיל רק אחד ,ואולי פשוט דו"ח ההפעלה עדיין לא הגיע
לידיעתנו .אם רק אחד הופעל ,יכול להיות שהיה פשוט טלפון שבור".
מכל הסאגה של “האמצעים" בדבר אחד אתה בטוח לחלוטין ,שנתת הנחיה לפתוח אותם
בלילה שבין יום חמישי לשישי.
“נכון".
בערך בשעה  ,9בבוקר יום שישי  5באוקטובר ,דיין שאל אותך“ :אלי ,בכל הטראפיק של
הקווים במצרים אין שום דבר מיוחד?" “הכול שקט" ,ענית לו .איך יכולת לדעת שהכול
שקט ב"אמצעים" אם לא קיבלת עדיין את דו"ח סיכום הפעלתם שהתפרסם רק בשעה ?14
“כשיש משהו בעל דחיפות התרעתית מידית לא מחכים לדו"ח שיגיע עוד חמש שעות
ומיד מעדכנים אותי .מכיוון שלא קיבלתי שום עדכון כזה לפני הישיבה או במהלכה,
הנחתי שהכול שקט גם ב'אמצעים'".
זה הנוהל? לעדכן אותך במידי?
“בטח .כשיש משהו דחוף מיד מעדכנים אותי .הדו"חות האלה אף פעם לא הגיעו אלי.
זה לא עניין אותי הדו"ח הזה .האם זה צריך לעניין אותי כראש אמ"ן לדעת שהוא עבר
מהמתג הזה למתג ההוא? בזה מבלבלים את הראש לראש אמ"ן? לא .זה לא מעניין אותי.
אני צריך לקבל התרעות .וכאלה אני אקבל בטלפון ,באופן מידי .בכל השנים שהייתי
ראש אמ"ן אף פעם לא הגיע אלי דו"ח כזה .אם המערכת הייתה מעבירה אלי דו"ח כזה
הייתי אומר ,חבר'ה אל תבלבלו לי את הראש .אתה צריך להבין ש־ 99.9אחוז מהמסמכים
לא מגיעים בכלל לראש אמ"ן .אין לי את הזמן להתעסק בזה .והפסיק האחד שמגיע עובר
דרך הרל"ש שאמור להיות המסננת האחרונה בדרך לראש אמ"ן".
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זאת אומרת שתפוקת דו"חות כאלה אמורה להגיע אליך רק אם יש בה אורות אדומים
מהבהבים וצופרי אזהרה ,ואם לא קיבלת כזאת סימן שהכול שקט בטראפיק?
“בדיוק כך .ואתה צריך להבין שבאותו זמן שהמערכת הזאת של 'האמצעים' הייתה
פתוחה ,היו עוד  200אנשים בגבול עם ירדן ,סוריה ומצרים ,שהאזינו לכל מיני רשתות
וגם שם לא דיווחו לי שום דבר חריג .חשוב לי שתבין שהמערכת הזאת היא אחת מיני
רבות .ולא תמיד מה שהכי סקסי והכי מסוכן והכי קשה להשגה הוא זה שנותן את התפוקה
הכי טובה".
מערכת אחת מיני רבות? הרי אתה עצמך אמרת בנושא זה לוועדת אגרנט“ :ראיתי
באמצעים אינדיקציה חשובה בשבילי ,אם פה מתפתחת מלחמה או לא".
וידין אמר לך“ :אתה אומר שאצל ראש הממשלה ושר הביטחון נוצר כעין מיתוס על
(האמצעים ,א"ב) ,אבל אני התרשמתי שגם אתם החשבתם את (האמצעים ,א"ב) בצורה
בלתי רגילה .זה לא שרק להם היה המיתוס" .ואחר כך הוא הוסיף“ :אתה בעצמך אמרת שזה
היה אחד הדברים הבסיסיים של הדבל אינשורנס" .והשופט לנדוי אמר“ :אבל ל(אמצעים,
א"ב) בכל זאת היה מעמד מיוחד" .אז איך זה שלפתע “האמצעים" היו בסך הכול מערכת
מיני רבות? מדוע אתה ממזער את ערכם?
“אתה שואל אותי לפני המלחמה או אחריה?"
לפני.
“לפני המלחמה נתתי להם יותר משקל מאשר לכל מערכת האזנה אחרת".
אם כך אתה מסכים אתי שמדובר במערכת שונה שמשקלה הסגולי היה גבוה יותר מכל
מערכת האזנה אחרת?
“בטח שכן".
זאת אומרת שלפני המלחמה ל"אמצעים" הייתה משמעות מאוד חשובה בתפיסת
ההתרעה המודיעינית.
“בתפיסה כן .ואולי אני אגדיר את זה יותר טוב — בתקווה .במה שקיווינו שנקבל
מהם".
בוא נחזור ליום שישי  5באוקטובר 9 ,בבוקר .אתה אומר כאן שאומנם לא קיבלת דו"ח מסכם
על ממצאי הפעלת "האמצעים" אבל גם קודם לכן לא היית מדווח מעולם על הממצאים אלא
אם היה בהם סממן התרעתי .ומכיוון שלא הוקפצת בטלפון יכולת להצהיר בביטחון מלא
בתשובתך לשאלתו של דיין “הכול שקט" .ובתשובתך כיוונת לכלל האמצעים ,כולל אלה
המיוחדים.
“בדיוק כך".
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ועדיין יש לי בעיה .אם אומנם “האמצעים" היו פתוחים במהלך יום שישי עד השעה ,11
כפי שמראה הדו"ח שבידך ,מדוע היית צריך להצטדק בפני ועדת אגרנט? ראה מה אמרת
לוועדה בכל הנוגע לסוגיית “האמצעים" כאשר נשאלת על ידם מדוע ענית כפי שענית
לשאלתו של דיין .אגרנט עצמו שאל אותך“ :האם היה רשאי להבין מזה שגם (האמצעים,
א"ב) פתוחים" .ואתה ענית“ :אני לא כך הבינותי .לא כך הבינותי "...ובהמשך “לא התכוונתי
ל(אמצעים ,א"ב) האלה אני התכוונתי לכל מה שהיה פתוח באותו זמן" .ואחר כך“ :כשהוא
שאל אותי ואני עניתי ,אני לא עניתי על ה(אמצעים ,א"ב) האלה" .וגם“ :כשהוא שאל
אותי את השאלה הזאת ,לא כך הבינותי .כי אילו הייתי מבין אותה כך הייתי נותן על כך
תשובה" .והמשפט האחרון הרלוונטי לנושא“ :כשהוא שאל אותי לא קישרתי את השאלה
שלו ל(אמצעים ,א"ב) .אפילו לא לשנייה אחת ...לא עלה על דעתי שהוא מתכוון לזה .לכן
לא קשרתי את זה יחד".
עכשיו הוצאת אותי מבולבל .שהרי אם נלך בקו שלך ולפיו במועד בו נשאלת על ידי דיין
ידעת ש"האמצעים" פתוחים ,אז מדוע היה עליך להתנצל בפני חברי הוועדה שבעצם לא
הבנת שהוא מתכוון גם אליהם?
“כשדיין שאל אותי את השאלה שלו אני הבנתי שהוא מתכוון לכלל מערך ההאזנה
שלנו .האם הכול פתוח .ואז אמרתי כן .כי כל המערך עבד .כולל 'האמצעים'".
אבל מתשובותיך לאגרנט זה לא מה שמצטייר ,שאחרת הרי היית אומר לאגרנט“ :חברים,
מה אתם רוצים ממני? כשעניתי מה שעניתי לדיין התכוונתי לכל המערך ,כולל 'האמצעים',
והכול היה פתוח".
“אני לא יודע מה אגרנט הבין ,אבל אני יודע שכשעניתי לדיין ידעתי שכל המערך
פתוח ועובד".
אז למה לא הסברת את זה לאגרנט? מדוע נזקקת להתחפר מאחורי תירוצים כשענית את
מה שענית?
“אין שום ספק שכשהוקמה ועדת החקירה דיין אמר מה שנוח לו .ואני לא מאמין לו.
לא מאמין לו .אחרי המלחמה דיין ואחרים חיפשו כל אפשרות להצדיק את עצמם ,אז הוא
אמר התכוונתי לזה ובניתי על זה .לא היה ולא נברא .ואני אספר לך עכשיו סיפור .היה
עורך דין אחד שייצג כמה לקוחות והם התאספו אצלו ואחד אמר ,בוא נציג את המקרה
ככה .והשני אמר ,בוא נציג ככה .והשלישי — אולי עדיף ככה .ואז העורך דין אמר להם —
חברים ,אתם יודעים מה ,גם האמת היא אופציה...
"השאלה של דיין ביום שישי בבוקר הייתה על כלל האמצעים .אם דיין היה רוצה
לשאול אותי ספציפית על 'האמצעים המיוחדים' הוא היה שואל עליהם ישירות —
'האמצעים' פתוחים? והייתי עונה לו כן .אבל זה לא מה שהוא שאל אותי .תקרא שוב
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מה הוא שאל .הוא לא שאל אותי על 'האמצעים המיוחדים' .אילו היה שואל עליהם היה
מקבל תשובה עליהם".
ומה היית עונה לו שהם פתוחים וגם דרכם לא מגיע שום דבר מיוחד?
“בדיוק".
הבנתי ,אבל עדיין לא הצלחת לפתור לי את הסתירה הפנימית בתשובות שלך לוועדת
אגרנט .עזוב עכשיו את דיין .לו אני במקומך הייתי אומר להם בצורה חד־משמעית ,ואתה
הרי אחד שיודע לומר דברים באופן נחרץ — חברים ,מה הבעיה שלכם? הכול הרי היה פתוח
אז מה זה משנה מה דיין הבין? הכול היה פתוח .הבנתם? הכול היה פתוח .חמישה עמודים
שלמים בפרוטוקולים של ועדת אגרנט מוקדשים רק לאירוע של יום שישי בבוקר בינך ובין
דיין ואילו אתה ,אלי זעירא ,שכל אנשי אגף המודיעין שעבדו אתך אומרים שאתה בן אדם
שלא מפחד מאף אחד ,לא היית מסוגל לומר להם ,חברים ,הכול היה פתוח ועכשיו ברשותכם
בוא נעבור הלאה? למה במקום זה אמרת להם ,לא כך הבנתי את שאלתו ולא קשרתי את
שאלתו ל"אמצעים"?
“אני אמרתי להם את האמת — הוא שאל אותי שאלה כללית .נתתי תשובה כללית .אם
דיין רצה לשאול אותי על 'האמצעים המיוחדים' למה הוא לא שאל מפורשות? למה שאל אותי
באופן כללי? אתה מתכוון לזה? תגיד ישר .שאלת שאלה כללית? קיבלת תשובה כללית".
“יכול להיות שלא כל הפורום היו שותפי סוד".
“למיטב זיכרוני כל הפורום היה שותפי סוד .וגם אם לא ,אז אפשר היה להגיד זאת
באופן שלא יבינו .אבל זה לא נאמר .היה שואל היה מקבל תשובה .אחר כך כולם באים
עם פרשנות — הוא התכוון לזה והתכוון לזה והתכוון לזה .אתה רוצה לדעת אם הם
פתוחים או לא? תשאל .אבל הוא לא שאל".
ברשותך אני רוצה לשאול אותך פעם נוספת — למה בעצם התכוונת כשענית לדיין “הכול
שקט".
“לכלל אמצעי ההאזנה".
כולל “האמצעים"?
“בוודאי ,כולל “האמצעים"".
והאם הביטחון שלך בתשובה “הכול שקט" היה תולדת התובנה שבמידה וידיעה דחופה
תצוץ מתוך “האמצעים" ,או מכלל מקורות ההאזנה ,ידווחו לך עליה באופן מידי גם לתוך
הישיבה?
“בוודאי".

האם נתת הנחיה לפתוח שוב את “האמצעים" ביום שבת?
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“אני לא זוכר".
אנשים שראיינתי אמרו לי שהם זוכרים אותך נותן הנחיה ביום שבת בבוקר לפתוח אותם.
“אני לא זוכר".
אבל זה לא נשמע לך מופרך.
“בוודאי שלא .אני מניח שזה נכון אם כולם אומרים את זה".

האם בשבוע הראשון של אוקטובר ידעת שהצמרת המדינית והביטחונית של ישראל —
גולדה ,אלון ,דיין ,גלילי ,דדו — חשבו ש"האמצעים" פתוחים?
“מאיפה אתה יודע שהם חשבו ככה?"
מעדויות של חלקם באגרנט ומדברים שנאמרו ונכתבו במהלך השנים.
“לא מאמין להם מילה .לא מאמין להם מילה".
נשמע לי שאתה לא מאמין להם...
(נרגז) — “לא מאמין להם מילה .לא ידעו ולא חשבו והכול קשקוש אחד גדול .יגאל
אלון ידע 'אמצעים' או לא 'אמצעים'? אחרי המלחמה מכרו להם את כל הקשקושים
האלה .הם לא ידעו ולא התעניינו ולא היו בסוד הדברים .כלום .זה הכול סיפורים של
אחרי המלחמה ,חלק ממערך הכיסוי שלהם .לשמור על עצמם ולהטיל את הכול על
הצבא".
בוא נתייחס לרגע רק לדיין ודדו .האם במהלך השבוע הראשון של אוקטובר קיבלת מהם
תחושה ולפיה הם חושבים ש"האמצעים" פתוחים?
“לא הייתה בינינו שום החלפת דעות בנושא הזה במהלך השבוע הראשון של אוקטובר".
אבל דדו חזר וטען אחרי המלחמה — אני שאלתי את אלי לפחות פעמיים במהלך השבוע
הראשון של אוקטובר אם “האמצעים" פתוחים והתשובה שקיבלתי ממנו היא שהם פתוחים.
“ראשית ,דדו לא יכול היה לשאול אותי כי כמעט כל השבוע לא הייתי במשרד .נפלתי
למשכב כבר ביום שלישי .שנית ,שיראה לי איפה .שיראה בכתובים".
הרי אין סטנוגרמה אחרי כל פגישה שלכם בארבע עיניים ואולי זאת אפילו הייתה שאלה
שנשאלה במסדרון.
“אני לא הייתי בכלל בעבודה .מתי הוא יכול היה לשאול אותי? אני לא זוכר שום
שאלה כזאת".
ואם דדו היה שואל אותך שאלה כזאת? האם ייתכן שהיית אומר לו “הם פתוחים" ,בעוד
שהם היו סגורים?
“לא בא בחשבון בכלל .שיבדקו בכל ההיסטוריה שלי ,בכל הדיווחים שנתתי ונראה אם
ימצאו פעם אחת שנתתי תשובה לא נכונה .פעם אחת בלבד .אין דבר כזה .אין דבר כזה".
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אני מסכם את מה ששמעתי .אתה אומר ,אני לא זוכר שדדו פנה אלי בשבוע הראשון
של אוקטובר בשאלה אם “האמצעים" פתוחים .לו דדו היה פונה אלי בשאלה כזאת ובאותו
זמן “האמצעים" היו סגורים הוא היה מקבל תשובה “האמצעים סגורים" .אתה מקבל את
הניסוח שלי?
“מקבל לגמרי".
האם היית מודע לערך העצום שהקברניטים ייחסו ל"אמצעים המיוחדים"?
“מאיפה אתה יודע שהם ייחסו לזה ערך כזה?"
מהעדויות שלהם בפני ועדת אגרנט ו/או מספרי הזיכרונות שלהם .אחד או שניים מהם
התבטאו כאילו “האמצעים" היו פוליסת הביטוח של מדינת ישראל.
“אני לא מאמין מילה למה שהם אמרו .לא מאמין מילה למה שהם אמרו .היה להם
נוח להגיד את זה אחרי המלחמה .הם חבורת פוליטיקאים .אני לא מאמין מילה למה שהם
אמרו (חובט בכף ידו על השולחן)".
זה היה להם נוח לומר את זה?
“בטח .בטח .מישהו אמר להם ,חבר'ה ,זאת נקודה לטובתכם .בניגוד לאנשי הצבא
יש לכם עורכי דין תעלו את זה בפני הוועדה .לא מאמין להם מילה .אמרתי את זה חמש
פעמים ,אני אגיד עוד פעם .לא מאמין להם מילה".
האם אמ"ן אמר אי פעם או נתן אי פעם את התחושה לקברניטות הצבאית ו/או המדינית
של ישראל שזאת פוליסת הביטוח שלנו?
“לא ,מה פתאום".
זאת אומרת שהם ממציאים?
“זה קשקוש .אני לא מאמין להם מילה .אמרתי לך כבר מאה פעמים הנה עוד פעם.
אני לא מאמין להם מילה .הם אומרים מה שנוח להם וזהו זה".
אבל גם דדו ,שהיה איש צבא ולא פוליטיקאי ,נתן תחושה ש"האמצעים" היו עבורו
פוליסת ביטוח .הם היו אחת “האינדיקציות הנוספות" שעלולות היו לגרום לו לקבל החלטה
על גיוס המילואים .גם דדו משקר?
“אחרי המלחמה כולם אמרו את מה שאמרו .לפני המלחמה אף אחד לא אמר את
זה .איש לא אמר את זה .מהזיכרון שלי מעולם לא אמרתי ש'האמצעים' הם פוליסת
הביטוח של מדינת ישראל וגם לא נתתי את התחושה הזאת .ואף אחד לא הבטיח לדדו
אינדיקציות נוספות .היו לו אולי ציפיות ש'האמצעים המיוחדים' ,ואולי הפגישה של
צביקה עם מרואן ,ואולי משהו אחר ,ייתנו לו אינדיקציות כאלה ,אבל אני לא הבטחתי
ש'האמצעים' או משהו אחר ייתנו אינדיקציה נוספת".
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איך התייחסתם ל"אמצעים המיוחדים"?
גדעון גרא — ידעת כל הזמן מה קורה בשטח .ידענו שאם יש משהו שדורש התרעה
אנחנו נדע על זה .בימים של טרום מלחמת יום הכיפורים היה לאמצעים מעמד
בכורה בין כל מקורות ההאזנה.
אהרן לברן — תעודת ביטוח .זה היה המקור הכי פוטנציאלי וודאי שייתן את
האינדיקציה למלחמה .היהלום שבכתר.
אביעזר יערי — אני יודע שהאיסוף התייחסו לזה בתור פוליסת ביטוח ,וגם הקברניטים
ידעו שיש לנו את האמצעים האלה וכביכול אפשר לסמוך עליהם.
זוסיה קניאז'ר (זיזי) — צמרת אמ"ן ייחסה להם חשיבות גדולה.
יואב דייגי (פישי) — אמרו שמדובר במקור מאוד אמין .להגיד שהייתה לי תחושה
שהתייחסו לזה בתור תעודת הביטוח שלנו להתרעת מלחמה? לא.
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זעירא מבסס במידה רבה את “כתב ההגנה" למזעור אחריותו בכשלי מלחמת יום
הכיפורים על שני יסודות עיקריים :הראשון — לא הבטחתי להתריע על “כוונות"
אלא על “הכנות" ,ועל הכנות התרעתי .השני — ביום שישי  5באוקטובר נקבע
מותה של “הסבירות הנמוכה" .שר הביטחון והרמטכ"ל התעלמו מהכרזתי “סבירות
נמוכה" ופעלו באופן שמצביע שהחליטו אחרת .מכאן שאת האצבע המאשימה
צריך להפנות בכיוונם.
קראתי שוב ושוב את מה שכתב זעירא על שני נושאים אלה בספרו .חזרתי
וחקרתי את  650עמודי עדותו בפני ועדת אגרנט .הקשבתי קשב רב לראיונות שנתן.
ומשהו עדיין לא הסתדר לי.
ידעתי שכאן ,אולי יותר מכל רגע אחר בסדרת הפגישות בינינו ,אני חייב להיות
ממוקד ,לא להרפות ,ובסופו של יום לקבל את דעתו ,או לגרום לו להודות בטעות.
ידעתי שאם יסכים עם הניתוחים שלי ,אם ישתכנע שטעה ,יאמר טעיתי .וגם
חששתי לו .זה לא פשוט לאבד את כדור הבדולח שהתווה לך את צדקת דרכך כל
השנים.
אבל סמכתי עליו .האמנתי שהחומרים מהם עשוי האיש הזה ,יאפשרו לו ,גם
אם יתמוטט עליו מגדל ההגנה שהקים בעמל כה רב ,להעביר את הלילה הזה ,ואת
הלילות שאחריו בשלום.
כזה הוא זעירא.
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הכנות מול כוונות
מה הוא תפקידו הראשון במעלה של אגף המודיעין בצה"ל?
“תפקידו הראשון של המודיעין הוא לתת את מרב האינפורמציה על האויב בכל
המישורים ,הצבאי ,המדיני — כל הידע שצריך להיאסף עבור ממשלת ישראל על האויב,
על ארצות ערב".
איפה נכנסת כאן התרעת המלחמה?
“זהו אחד הנושאים הכי חשובים ,ראשון במעלה".
בספרך “מיתוס מול מציאות" אתה כותב“ :ההתרעה היא ידיעה על עובדות בשטח ...אין
היא הערכה .אין היא ספקולציה על מה שעלול להתרחש" .האומנם?
(נוטל הפסקה ארוכה) — “זו שאלה מאוד מסובכת".
למה?
“כי בעיקרון אני חושב שזאת צריכה להיות הגישה הנכונה ,ובהיסטוריה של מדינת
ישראל זאת תמיד הייתה הגישה .אתן לך דוגמה :מדינת ישראל ראתה את מצרים
בתור האויב הכי רציני ,ועד ששת הימים היא בנתה את נושא ההתרעה מולה על 200
קילומטר של סיני שחוצצים בינה ובין יישוביה .ברגע שהמצרים נכנסו לסיני והפכו
את  200הקילומטר ל־20־30־ ,40מדינת ישראל נכנסה לפאניקה .ברגע שהם היו 20
קילומטר מאיתנו כל המדינה גויסה ויצאנו למלחמה וגירשנו אותם מה־ 200קילומטר,
ואז במקום לחזור להיגיון של ה־ 200קילומטר הפכנו את ה־ 200קילומטר ל־200
מטרים".
אבל אמרו שיש לנו מערכת שמציתה את “אש הגהנום" על המים.
“כן אמרו .בכל אופן כשחזרתי לארץ בשנת  '72נחרדתי ממה שראיתי ואמרתי ,זה לא
מצב בריא .הלכתי ודיברתי עם טליק ועם דיין ואמרתי ,אי אפשר ככה .מבחינה מבצעית
אנחנו פרושים שגוי .כל לילה הם יכולים להעביר אלפי חיילים לצד השני .אמרו לי
נכון ,אבל הממשלה לא מוכנה לזוז מהתעלה .ועובדה שהיא לא הייתה מוכנה לזוז אפילו
כשדיין הציע את זה".
מתי דיין הציע את זה?
“למיטב זיכרוני זה היה מספר חודשים אחרי שדיברתי אתו .יום אחד הוא אסף את כל
פורום המטה הכללי ואמר ,אני מציע לסגת מהתעלה .נדמה לי שהוא אמר  30קילומטר,
ועד כמה שאני זוכר הוא לא נימק את הצעתו .רק אמר ,אני מציע לכם ,ולא נתן איזה שהם
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נימוקים מההיגיון שמאחורי ההצעה .וגם אם נימק ,המטה הכללי לא קיבל את הצעתו.
אחר כך הסתבר לי שהוא הציע את זה גם לגולדה והיא סירבה".
ברשותך נחזור לשאלה המרכזית — האם המודיעין אמור לתת התרעה רק על סמך עובדות
מהשטח?
(נוטל הפסקה ארוכה) — “יש תיאוריה ,ולפי דעתי זו התיאוריה הנכונה ,שעושים
את זה לפי הכנות .כל העולם עובד לפי הכנות ולא לפי כוונות .יותר מזה ,בזמנו גישת
המודיעין של המדינות הכי גדולות בעולם ,רוסיה וארה"ב ,הייתה שייתכן והם גם לא
יצליחו לאתר את ההכנות בשטח .לכן  24שעות ביממה ,שנים על גבי שנים ,הם החזיקו
באוויר את 'המכה השנייה' ,עשרות מפציצים עם פצצות גרעיניות באוויר .אחרי זה הם
הלכו ובנו צוללות גרעיניות שהיו מצוידות בטילים בין יבשתיים ופצצות גרעיניות .וכדי
שלא יוכלו לאתר ולהשמיד את הצוללות הגרעיניות הן היו נכנסות בקוטב הצפוני מתחת
לחמישים מטר קרח ויושבות שם שבועות וחודשים .זאת אומרת מדינה שיכולה להרשות
לעצמה את הפריבילגיה הזאת לא בונה על כוונות ואפילו לא סומכת על עניין ההכנות.
זה המצב הכי טוב .מדינת ישראל בנתה את ההתרעה שלה לפי יכולתה .והיו כל מיני
תקופות עם כל מיני השקפות .בין  ,1962-4כשהייתי ראש מחלקת המבצעים באג"ם,
ראש אג"ם ,יצחק רבין ,אמר לי ,אנחנו בונים על גיוסים חלקיים כל אימת שיחסי הכוחות
משתנים ואתה ,כראש מחלקת המבצעים ,יש לך את הסמכות לעשות את זה .זאת אומרת
שבאותן השנים התיאוריה הצבאית הפרקטית הייתה שמפאת מימדיה הזעירים מדינת
ישראל חייבת כל הזמן בגיוסים קטנים ,חלקיים ,כדי לאזן את יחסי הכוחות".
מול ההכנות של האויב.
“נכון .ואז פרצה מלחמת ששת הימים .בעקבותיה עשינו שיפורים עצומים אבל לא
תפסנו את העיקר .יצאנו למלחמה נגד מצרים בשביל לגרש אותם מסיני ובשביל לבנות
מחדש את עומק ההתרעה של  200קילומטר .אבל במקום זה נשארנו על גדות התעלה.
איבדנו את עומק ההתרעה".
למה אתה מתכוון באמרך איבדנו את עומק ההתרעה? האם עומק ההתרעה הוא המרחק
בין היערכות צבא א' לצבא ב' או המרחק בין גיסות האויב לשדרת היישובים שלנו?
“הגישה של מדינת ישראל כלפי מצרים הייתה שעומק ההתרעה הוא המרחק
הגיאוגרפי בין שני הצבאות .וההתרעה נוצרת על ידי זה שצבא מצרים נכנס לתוך סיני,
החיץ הגיאוגרפי שבין שני הצבאות .השכל של המטה הכללי ,הדוקטרינה שלו ,מלמעלה
ועד למטה היה שעדיף לנו חיץ של  200קילומטר בין שני הצבאות וכל כניסה שלהם
לחיץ משמעותה גיוס מילואים.
אם נחזור עכשיו ונדבר על עומק התרעה נכון ,כזה שמפריד בין שני הצבאות ,יש
108

המכון לחקר מודיעין ומדיניות

לכך שתי הוכחות אמפיריות איך הדברים עבדו .ככה עשינו בהתרעת 'רותם' ב־1960
(כניסה במפתיע של כוח מצרי בסדר גודל על אוגדתי לסיני בפברואר  ,1960שהתגלתה
רק כעבור יומיים באמצעות האמריקאים והביאה לגיוס מילואים חלקי ,א"ב) וככה קרה
בימים שקדמו למלחמת ששת הימים.
"למה נכנסנו למלחמה בששת הימים? כי הם נכנסו לתוך מרחב ההתרעה שלנו .מה
הייתה המטרה שלנו? להוציא אותם חזרה מתוך מרחב ההתרעה".
אני זוכר את הדוגמאות האלה .הבאת אותן גם בספרך בתור דוגמה לאירוע שנוהל נכון
מול העובדות בשטח ומול תפיסת הביטחון וכתבת“ :כשנוצר איום על גבולות המדינה
כתוצאה מתנועת כוחות עושים גיוס מילואים מלא או חלקי .אין הוא מותנה בהערכות
המודיעין על כוונות האויב .הגיוס מתבצע כתוצאה מידיעות" .ולתפיסתך כמובן דבר זה לא
נעשה באוקטובר .'73
“נכון".
אלא שתגובת גיוס המילואים ב"רותם" לא הייתה מול מה שנתפס כתרגיל ,כמו
שהתייחסתם ל"תחריר  "41באוקטובר  ,'73אלא מול כניסת כוחות מסיבית לסיני.
“לא בדיוק".
איך לא? בפברואר  1960הצבא המצרי נכנס לסיני ,בסדר כוחות גדול הרבה ממה שהיה
מוצב בו ברגיל ,ובהפתעה מוחלטת .האם הוא עשה זאת סתם כך? היו שם ריחות מלחמה.
כוונה רעה שקופה .אוי ואבוי אם לא היו מגייסים.
כך גם במאי  .'67הצבא המצרי זרם לסיני ,נאצר הצהיר על כוונות התקפיות .שוב לא היה
מדובר בתרגיל .גם כאן הייתה חובה לגייס מילואים.
באוקטובר  '73אגף המודיעין של צה"ל הצהיר ש"תחריר  "41הוא בסך הכול תרגיל סתיו
גדול וגם אמר “למרות ההערכות אין להם כוונה לצאת למלחמה" .אז מה לך כי תלין על כך
שדיין ודדו לא גייסו מילואים?
“צריך להבדיל בין הערכת ראש אמ"ן להערכת רמטכ"ל ושר ביטחון .בהערכה שלי
אני לא משקלל אם חטיבה  188יכולה לעצור את הצבא הסורי או לא .זה לא ענייני .אני
עושה הערכה רק על האויב .מי שעושה את ההערכה הכוללת זה הרמטכ"ל ושר הביטחון.
לא ראש אמ"ן.
דבר שני ,כל מי שמכיר את ההיסטוריה הצבאית יודע שבמאה השנים האחרונות לא
הייתה פעם אחת שהמפתיע לא הצליח להפתיע .ולכן המפקד צריך לבוא ולהגיד לעצמו,
אני ,שעלי האחריות הכוללת ,יכול לקבל את דעתו של אלי זעירא ואני גם יכול שלא לקבל
את דעתו .עובדה היא שבדרך כלל לא קיבלתי את דעתו (של זעירא ,א"ב) .ועכשיו המפקד
העליון צריך לשאול את עצמו ,ואם אלי זעירא טועה? האם הצבא שנמצא בחזיתות בצפון
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ובדרום מספיק לבלימה? אם אני חושב שיש מספיק כוח אז בסדר .אם אני חושב שלא אז
צריך לגייס .אנשים חושבים שראש אמ"ן הוא גם המפקד של הרמטכ"ל ,וזה כמובן לא נכון".
אני לא מקטין מאחריותם של הרמטכ"ל ושר הביטחון בהערכה השגויה הכוללת שקדמה
למלחמת יום הכיפורים .אלא שאני רוצה לחזור לנושא הדיון שלנו עכשיו .ולכן אני שואל
בשנית — בספרך אתה כותב“ :ההתרעה היא ידיעה על עובדות בשטח ...אין היא הערכה .אין
היא ספקולציה על מה שעלול להתרחש" .האומנם?
“כן .זו דעתי גם היום".
זאת אומרת שאתה בסך הכול קצין מטה בכיר שמתריע באמצעות הכנות לא שגרתיות
בשטח.
“בדיוק .ב־ 18באפריל כשהתכנסנו לדיון במטבח של גולדה ,אתה זוכר מה אמרתי לה?"
כן ,שבנוגע לחציית התעלה אתה בטוח שנדע על כך מראש ונוכל לתת התרעה לא רק
טקטית אלא גם אופרטיבית ,מספר ימים מראש.
“וכשהיא שאלה ,איך נדע? מה עניתי לה?"
אני יכול לצטט לך בדיוק מה אמרת“ :נדע את ההכנות .נדע שיש סיורי מפקדים והזזת
כוחות קדימה ,מערך הגנה אוויר מתוגבר ועוד סוללות ונראה שמנקים את הסוללות המוזנחות
לאורך התעלה "...
“בדיוק .לא דיברתי על שום דבר אחר .גולדה שאלה אותי ,לפי מה נדע? ואני עניתי
לה ,נדע לפי ההכנות בשטח .לא אמרתי נדע לפי הערכת כוונות ,אמרתי הכנות .ולפני
המלחמה נתתי לה את ההכנות עד הפרט האחרון".
ייתכן שהמודיעין דיווח את מה שנראה בשטח ,אבל המודיעין לא עשה את המתבקש
מזה ,את מה שהבטחתם .תגיד ,אתה באמת חושב שפרעת את שטר ההבטחה לראש
הממשלה מכיוון שנתת דיווח על ההכנות בשטח? מה זאת אומרת נתתי לה את ההכנות עד
הפרט האחרון? מי יכול היה להבין מדיווח יבש על הכנות בצד המצרי שמדובר במלחמה? אף
אחד .ומה לא עשיתם? לא צירפתם לתמונת המצב בשטח את ההערכה המתבקשת — מלחמה
בפתח! ולמה לא צירפתם? כי לא האמנתם שמלחמה בפתח .ומכאן שאינך יכול לאחוז במקל
משני קצותיו .לא התרעת על מלחמה .נקודה.
“תראה ,הדברים היו יותר מסובכים .מצד אחד ראיתי את כל ההכנות .מצד שני היו
לי את הידיעות שהמטרה שלהם היא להגיע למעברים ,וידעתי שאין להם כוח להגיע
למעברים .ונוסף לזה תמרונים גדולים מסוג תרגיל 'תחריר  '41היו שנה לפני זה ,שנתיים
לפני זה ,ולא קרה כלום .מה הייתי צריך לעשות עם סימנים כאלה בשטח ועם ידיעות
הפוכות שאומרות שלא תהיה מלחמה?"
בזמנו של אהרל'ה ,כשהיית רמ"ח איסוף ואחר כך סגנו/עוזרו ,התחייבתם ל־ 48שעות
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התרעה לפחות על בסיס דברים שיקרו בשטח .אתה עצמך כראש אמ"ן עשית הרבה דיונים
על איך נוכל להתריע כשכל הסימנים היבשתיים בשטח יצביעו על זה .ואני שואל אותך —
איזה עוד סימנים בשטח היית צריך לקבל מגזרת מצרים ,או סוריה ,על מנת להתריע בקול
גדול“ :חברים ,הם הולכים למלחמה"?
“תראה ,אני לא רוצה עכשיו להמציא לך .מה אתה רוצה שאומר לך שאם הייתה ידיעה
כזאת וכזאת אז ורק אז היינו אומרים הם הולכים למלחמה? אני לא רוצה להמציא לך.
תראה מה אריה שלו כתב בספרו (“כישלון והצלחה בהתרעה" ,א"ב) .שאחרי המלחמה
הגיע אליו עדכון שלפני המלחמה הייתה ב־ 8200ידיעה ולפיה אנואר סאדאת לבש מדי
פילדמרשל ועבר לבור של המטה הכללי המצרי .ושלו אומר בספרו ,אם הייתי יודע את
זה בשבילי זה היה סימן למלחמה".
אלא שבאותו ספר ממנו ציטטת את הסיפור על סאדאת ,אריה שלו גם כותב — “מבחינה
לאחור של תמונת המודיעין ברור לי שב־ 5באוקטובר  1973היינו צריכים להגיע להערכה
שמדובר במלחמה".
“אריה שלו כתב את זה?“
חד־משמעי .ואני שואל אותך שוב איך אתה יכול להסביר שמול צמיחת הכוח הארטילרי
המצרי לאורך התעלה ביותר משליש ,והעברת כוחות משוריינים מקהיר לגזרת התעלה וניקוי
מחפורות והבאת אמצעי הגישור וסירות ומשאיות תחמושת ועוד עשרות סימנים שרובם לא
נראו מעולם ,או שלא היו בעצימות שכזאת ,איך מול כל אלה לא שברת את הקונספציה
וצעקת מלחמה?
“אתה צודק .ואם אריה שלו כתב את זה אני מקבל את דעתו .מקבל את דעתו".
★

האם בחודשים שקדמו למתיחות אוקטובר הסברת לקברניטים שלפחות במצרים המערך
שיושב על גדת התעלה המערבית יכול לזנק כל רגע להתקפה ,לצלוח לצדה המזרחי של
התעלה בלי שום הכנות מיוחדות?
“בוודאי שאמרתי ,שוב ושוב .ולא סתם אמרתי אלא נתתי פתרון — להתקפל מהתעלה
ולהתמקם ברכס ההרים .ואז עם כמות קטנה של צבא אפשר לשבת שם כי יש לנו מרחב
התרעה".
וכאן בדיוק יש לי בעיה .שהרי אמרת לי ,ואמרת לוועדת אגרנט ,ואמרת בספרך ,ואמרת
בכל פורום שבו הופעת והנה חזרת על זה שוב ,שלמעשה המצרים לא היו צריכים הכנות
מיוחדות בשטח על מנת לצאת למלחמה .מבחינה יבשתית הם היו יכולים לצאת למלחמה
מהמערך הקיים.
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“נכון .מהמערך הקיים הם היו יכולים לעבור את התעלה .אבל אם אני מאמין שזאת
לא המטרה שלהם אלא להגיע למיצרים ,את זה הם לא היו יכולים לעשות".
אני לא שואל במה האמנתם .זה שלא האמנתם שהם יחצו את התעלה כבר הבנתי .אני
שואל לגבי היכולת שלהם לחצות .שים בצד כוונות .בוא נתמקד ביכולות בלבד .אני שואל
שוב — יכולת לעבור את התעלה הייתה להם?
“כן ,הם היו יכולים לצאת להתקפה יבשתית מוגבלת ,אבל זאת לא הייתה המטרה
שלהם .ועל מנת לעמוד במטרה שלהם הם היו זקוקים ליכולות האוויריות".
אני מסכם לעצמי את הלוגיקה שהנחתה אתכם בימים שקדמו למלחמה .בכל רגע נתון
המצרים יכולים לצאת להתקפה מהמערך הקיים ולצלוח את התעלה .צליחת התעלה היא
לא מטרת המלחמה שלהם .מטרת המלחמה שלהם היא להגיע עד המעברים .על מנת לעמוד
במטרה שלהם הם זקוקים ליכולות אוויריות — מטוסי תקיפה ארוכי טווח שיוכלו לפגוע
בשדות התעופה המרכזיים שלנו .אמרתי נכון?
“כן".
אם כך הוא אולי בכלל טעית והטעית את ראש הממשלה בכל הנוגע להתרעת מלחמה
מול מצרים? הרי בישיבת  18באפריל הבטחת לגולדה התרעה מול הכנות בשטח היבשתי.
אבל הנה הסכמנו שאין צורך בהתרעה על יכולות יבשתיות שהרי אלה כבר קיימות שם
מקדמת דנא .ועל מה לא דיברת עם גולדה? על ההתרעה האמיתית .היחידה שהייתה אמורה
להדליק את כל הנורות האדומות .הגעת היכולת האווירית .אני אומר זאת שוב — הבטחת
לראש הממשלה התרעה מול טנקים וציוד צליחה וניקוי מחפורות וסיורי מפקדים .אלא
שלשיטתך ,מול מטרת המלחמה המצרית שהייתה ידועה לכם ,הבטחת התרעה לא חשובה.
ומה לא הבטחת לה? את ההתרעה היחידה החשובה ,המחויבת ,הנגזרת מהלוגיקה שלכם
כתנאי בסיס לפרוץ מלחמה — מידע על הגעת היכולות האוויריות .לסיכום — לא רק שלא
התרעת מול שינויים במערך היבשתי ,אלא שההתרעה האמיתית הייתה בכלל צריכה לבוא
מול שינוי היכולות האוויריות .אז מדוע אתה חוזר וטוען שהתרעת? איזו התרעה בדיוק
נתת?
(נוטל הפסקה ארוכה) — “יש הבדל בין ראש אמ"ן ורמטכ"ל .ראש אמ"ן יכול לבוא
ולהגיד ,הם יכולים לחצות את התעלה כל יום ,אבל לפי הידיעות שבידנו מה שהם באמת
רוצים זה להמשיך עד המיצרים .את זה אני אומר וזה התפקיד שלי להגיד את זה .אחר
כך ישנו רמטכ"ל ,שיכול לבוא ולהגיד ,נכון ,אבל א' ,יכול להיות שראש אמ"ן טעה ויש
כאן טעות בהערכה שלכם .ב' ,אני לא רוצה לקחת סיכונים .ג' ,הדוקטרינה של צה"ל היא
שבמצבים כאלה אני חייב לגייס .אני לא יכול לקחת סיכונים".
ברגע זה העברת את משא האחריות לכתפי הרמטכ"ל והדרג הפיקודי .אבל השאלה
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עכשיו לא מתמקדת באחריות שלהם אלא באחריות שלך .השאלה מופנית אליך .אני מבקש
ממך שתפתור לי את הסתירה בין שתי עובדות — הראשונה שמסיומה של המלחמה חזרת
ואמרת בכל פורום ,תחת כל במה ועץ רענן ,שמבחינת הקפביליטיס (יכולות יבשתיות) זה
היה שם כל הזמן .הם יכלו כל הזמן לחצות .למצרים היו יכולות יבשתיות לחצות את התעלה
בכל רגע נתון ,ומה שמנע מהם לעשות זאת הייתה “הקונספציה המצרית" ,ולפיה המטרה
האמיתית שלהם היא כיבוש המעברים ,מטרה שלא ניתנת להשגה ללא מטוסים ארוכי טווח.
ועכשיו לעובדה השנייה .ב־ 18באפריל  '73הבטחת לראש הממשלה התרעה .ומול מה
הבטחת לה את ההתרעה? מול הכנות בצד היבשתי .וכאן אני מתבלבל .שהרי איזו חשיבות
הייתה להכנות בצד היבשתי אם ממילא היו למצרים יכולות צליחה כל הזמן? ומכיוון שכך,
מדוע לא אמרת לה — גברתי ראש הממשלה ,כשנדע על הגעת טייסות תקיפה לטווח רחוק,
מיראז'  5או מיג  ,23והפיכתן למבצעיות אז תקבלי את ההתרעה שלך? לפי הניתוח שלי,
ב־ 18באפריל נתת לראש הממשלה ,ולשאר הנוכחים בדיון ,הבטחת התרעה ריקה מתוכן.
“אתה צודק .יש בעיה עם ההתרעה הזאת ,כי פה אני מדבר על שני דברים שונים:
היכולות היבשתיות לצליחה מיידית מצד אחד ,וחוסר היכולת לממש את תוכנית
המלחמה שבידנו ,הגעה עד לקו המיצרים ,מצד שני .וזאת דילמה .זאת דילמה .והשאלה
היא האם בתפקידי כראש אמ"ן ,שידע שמטרת המלחמה המצרית היא הגעה לפחות עד
קו המיצרים ,הייתי אמור בכל זאת להציג בפניהם את שתי האפשרויות".
לעניות דעתי היית צריך להציג בפניהם את הכול ,שוב ושוב ,ולומר — מכובדיי ,שימו
לב ,אני לא חושב שבמצב הנוכחי אני יכול לתת התרעה למלחמה לפי יכולות בשטח ,מכיוון
שחמש דיביזיות מצריות פרוסות באופן קבוע לאורך הקו ומסוגלות לצאת משם להתקפה
בכל רגע נתון .מכיוון שכך ,רבותיי ,התרעה על “יכולות" תינתן לכם אבל לא מול אלה
שנעשות על היבשה אלא מול אלה שקשורות ביכולות האוויריות.
ברשותך נחזור ל־ 18באפריל  '73ולשאלתי .איך בדיוק התכוונת לתת לגולדה התרעה
על בסיס הכנות בשטח היבשתי? למה לא אמרת לה ,גברתי ראש הממשלה ,אני אתריע על
יכולות אוויריות שרק הן יוכלו להתניע את היכולות היבשתיות ולשלוח את הצבא המצרי אל
יעדי המלחמה שלו?
“בראש שלך יש או מלחמה כללית או כלום .ואם זה היה המצב אתה צודק .בראש שלי
היו גם כל מיני סצנות אינביטווין ( , )In Betweenשיכולה להיות מלחמה קטנה .שהם
מעבירים דיביזיה ,שתי דיביזיות ,ואת זה הם היו יכולים לעשות כל רגע .אתה מבין מה
אני מתכוון? אצלך זה שחור־לבן .אצלי יש גוונים אפורים .מלחמת התשה זה שטח אפור.
פשיטות זה שטח אפור .למה שלא יעבירו חטיבה אחת או שתיים או שלוש לצד השני
ויעשו מלחמת התשה הרבה יותר אפקטיבית? ולכן אני מדבר גם על ההכנות".
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צר לי ,אבל עדיין לא קיבלתי תשובה .ב־ 18באפריל הישיבה התכנסה בגלל התרעת
מלחמה .גולדה לא שאלה אותך איך נדע על פשיטות .כשגולדה שאלה מה ששאלה היא
התכוונה איך נדע שהמצרים יוצאים למלחמה .אני יודע שאני ממחזר ,וחוזר על זה שוב
ושוב ,אבל לעניות דעתי התרעה למלחמה כוללת ,כפי שאתם ראיתם אותה ,הגעה עד
למעברים ,לא יכולה הייתה להינתן על בסיס סימנים מעידים בשטח היבשתי .וכבר הסכמת
אתי שגם אם כן הרי לא התרעתם מספיק מול השינויים המדאיגים בצד היבשתי .כך או כך,
התרעת אגף המודיעין למלחמה כוללת ,מהסוג שידעתם עליו ,הגעה עד קו המעברים ,הייתה
יכולה להינתן רק על בסיס יכולות אוויר חדשות לצבא מצרים .ואת זה משום מה לא הבטחת
לגולדה .ומכאן שההבטחה שלך הייתה שטר ללא כיסוי.
“אתה יודע מה? בדיעבד אני חושב שהייתי צריך לשבת ולהסביר את זה לא רק
לגולדה אלא גם לדדו ולדיין ,את מה שהלך אצלי בראש ,כי אני כאילו הנחתי שאם זה
אצלי בראש גם אצלם זה בראש .הם הרי ותיקים וכולי וכולי .בדיעבד אני חושב ,שכל
מה שאני מסביר לך על המחשבות וההתלבטויות והאפשרות שכן יעברו את התעלה או
לא יעברו את התעלה וילכו למיצרים או לא ילכו למיצרים הייתי צריך לשבת על זה עם
דיין ודדו בצורה יותר מפורטת".
ומכאן שב־ 18באפריל  '73לא הובטחה התרעת אמת לצמרת הביטחונית והמדינית של
ישראל.
“למלחמה כוללת אתה צודק ,אבל יש גם מלחמות לא כוללות".
אבל בישיבת  18באפריל  '73לא דובר על שום דבר אחר למעט מלחמה כוללת .וגם
בספרך ובהופעותיך בכל במה ופורום שבו הופעת מאז דובר רק על התרעה למלחמה כוללת.
אז מה אתה אומר? נתת או לא נתת?
“אני אומר לך שוב ,יש שטחים אפורים .ועובדה שמ־ '67ועד  '73הייתה מלחמת
התשה ופשיטות .זאת אומרת יש שטחים אפורים ,אבל בראש שלי כל הזמן היה הפחד
שתעבורנה חטיבה אחת או שתיים או שלוש וזה יהיה המשך מלחמת ההתשה".
תסלח לי ,אלי ,אבל אני לא מתכוון להרפות .בכל במה אליה הוזמנת ,התרסת — מה אתם
רוצים ממני? נתתי התרעה .דיווחתי על כל הדברים שנמצאים מולנו בשטח .כל טנק ותותח
וגשר .ואני אומר לך ,שוב ,לא נתת שום התרעה! ולמה? כי מסימנים בשטח אי אפשר היה,
לתפיסתך שלך ,לתת התרעה .ואם כן ניתן היה הרי שלא התרעת והכי חשוב לא אמרת לראש
הממשלה ,ראי ,גברתי ,מהדיווחים העדכניים האחרונים שלנו על הגעת טייסת מיראז'ים אחת
אולי שתיים למצרים אנחנו רואים שהם מתחילים להתקדם לקראת אופציה של מלחמה.
כשיהיו להם את כל הטייסות נעדכן בהתאם.
“אז מה השורה התחתונה שלך?"
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שאם אפשר היה להתריע מול סימנים יבשתיים ,לא עשית זאת ,ובעיקר השלית את
ראש הממשלה שאפשר יהיה לקבל התרעת מלחמה מדברים לא רלוונטיים ,בעוד שדברים
אחרים — יכולות אוויריות — שהיו אמורים להיות מקור התרעת האמת למלחמה ,לא הבאת
לידיעתה.
“מה שאתה אומר יכול להיות שזה נכון ,יכול להיות שזה לא נכון ,אלא שלפי דעתי
זה לא רלוונטי מול מה שקרה ביום שישי בבוקר".
ליום שישי בבוקר עוד נגיע ושם אנסה להוכיח לך עד כמה זה נותר רלוונטי גם שם .ועכשיו
אני חוזר למה שאמרת על כל גבעה ותחת כל עץ רענן “ההתרעה היא ידיעה על עובדות
בשטח  ...אין היא הערכה .אין היא ספקולציה על מה שעלול להתרחש" .והפעם אני תוקף
את המשפט הזה מזווית מעט שונה — תגיד ,אלי ,למה צריך בכלל את הערכת מחלקת המחקר
בכל הנוגע להתרעות מלחמה? שהרי לשיטתך הערכת כוונות היא בסך הכול ספקולציה על
מה שעלול להתרחש בשטח .יתר על כן ,לפי טענתך לימוד דברי ימי ההיסטוריה הצבאית
במאה השנים האחרונות מוכיח שאין להסתמך על הערכת הכוונות שהרי מעולם היא לא
הוכיחה את עצמה .אם כך הוא ,מדוע בכלל הטרחתם את עצמכם להוסיף בכל לקט של
ידיעות התרעתיות את הערכת הכוונות שממילא התייחסת אליהן בביטול שכזה? אולי היה
צריך להוציא לקט שמורכב רק מעובדות ,בלי הערכת כוונות?
(צוחק) — “אתה עושה את החיים מאוד קלים .הם הרבה יותר מורכבים".
אני מסכים אתך .אלא שלא ענית לי .השאלה היא האם המודיעין ב־ ,'73ואתה הרי עמדת
בראשו ,לא היה צריך לעשות חשיבה מחדש בכל הנוגע להוספת הערכת הכוונות ,באמצעות
סולם סבירויות נמוך עד גבוה ,בסוף כל לקט התרעתי .שהרי אתה אומר ,שוב ושוב ,שכוונות
זה דבר חמקמק .ובדרך כלל ,מתוך סקירת הפתעות העבר ,לא ניתן לגלותו .אז מדוע להוסיף
בהערכת מחקר את סעיף הערכת כוונות?
“תסביר לי אתה מה אם כך הייתי צריך לעשות?"
לו אני ראש אמ"ן באותם ימים הייתי אומר לכל הצמרת המדינית והביטחונית של מדינת
ישראל :שימו לב מכובדיי ,אנחנו לא יודעים מה עובר בראש של מנהיגים ,על אחת כמה
וכמה מנהיגים ערביים .ושעל כן לא אוכל להבטיח לכם שנוכל לתת התרעת מלחמה מול
“כוונות" .ננסה כמיטב יכולתנו .שהרי אשרף מרואן נסמך על שולחנו של סאדאת .לעומת
זאת אנחנו נעשה ככל שלאל ידנו באמצעות כל מקורות האיסוף שלנו לתת לכם התרעה על
בסיס “הכנות" ,התארגנות שונה מהרגיל ,איגום אמצעים ,הגעת אמצעים שיכולים להביא
להחלטה של מצרים לצאת למלחמה ,לפי המטרה שקבעו לעצמם.
נכון לעכשיו ,על בסיס כל המידע שנאסף אצלנו עד רגע זה ,המצרים רוצים לצאת
למלחמה ,אבל אין ביכולתם לצאת אליה בטרם קיבלו את היכולות האוויריות שיבטיחו זאת.
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אני רוצה להבטיחכם שכל האמצעים שלנו מתמקדים באיתור יכולות אוויריות חדשות .ברגע
שנדע שיש ברשותם יכולות כאלה אתם תהיו הראשונים לדעת .זה מה שהייתי אומר.
“אני רוצה להגיד לך משהו .במבט אחורנית כל מה שאמרת עכשיו אני חותם עליו".
זה מה שרציתי לשמוע.
“בהחלט ,אתה צודק .מה שאתה אמרת עכשיו במבט אחורנית? חותם .גם ניסחת את
זה נכון".
ועכשיו אני הולך לבלבל אותך לגמרי .בעצם גם אני יצאתי מבולבל .תראה מה אתה אומר
בעדותך בפני ועדת אגרנט“ :אבן היסוד שלי הייתה צריכה להיות לא קייפביליטיס (יכולות,
א"ב) אלא אינטנשנס (כוונות ,א"ב)" .אחרי כל הדיון הארוך שלנו וביטול חשיבותה של
ההערכה איך אתה יכול להסביר לפתע את מיקום הכוונות בתור “אבן היסוד"?
“זו הבעיה .זו הבעיה שלי הייתה .כי מבחינת קפביליטיס הם יכולים היו כל יום
לעשות את זה .מכל הידיעות שהיו לי הסתבר שמה שהם היו יכולים לעשות הם לא
התכוונו לעשות .ומה שהם התכוונו לעשות הם עדיין לא היו יכולים לעשות .ואני
התרכזתי לראות מתי מה שהם מתכוונים לעשות הם גם יוכלו לעשות.
"זאת אומרת שההתמקדות שלנו הייתה בכוונות הידועות לנו — צליחת התעלה
והליכה עד למיצרים ,וכל עוד לא היו לנו ידיעות על שינוי הכוונות הנ"ל חיפשנו אם יש
להם את היכולות ליישום הכוונה הזאת.
"אם הייתי מאתר שהכוונה שלהם הייתה רק לעבור את התעלה והם לא מתכוונים
ללכת עד המיצרים ,אז הייתי אומר יש להם יכולות לצאת למלחמה".
אני מנסה לתמצת את נושא ההכנות מול הכוונות .בימי טרום מלחמת יוה"כ יכולת
ההתרעה למלחמה כוללת עד המעברים על בסיס הכנות בצד היבשתי הייתה זעומה ביותר,
ושעל כן היה צורך להתרכז באיתור יכולות אוויריות .כמו כן ,לפי דבריך ,היית מתרכז יותר
גם באיתור כוונות ,למרות שאתה יודע שהיו הרבה כישלונות .זה הדבר היחיד שמסביר לי
את המשפט שלך באגרנט “אבן היסוד שלי הייתה צריכה להיות אינטנשנס ולא קפביליטיס".
אתה מקבל את זה?
“בהחלט .זאת לא נוסחה מתמטית אבל זה מתאים במצב מסוים ,למקום מסוים ,לזמן
מסוים ,כמו ישראל מול מצרים ב־."'73
וראה מה אתה עוד אומר בעדותך בפני ועדת אגרנט“ :גוף המחקר שלנו רואה שאין
להם יכולת אווירית ,וכל עוד יכולת אווירית כזאת לא הגיעה הוא מניח שמבחינת הכוונות
לא קיימת כוונה למלחמה" .זאת אומרת יש כאן התייחסות רצינית ל"כוונות" בהתרעת
המלחמה .אז מדוע בכל הכבוד הראוי המשכת ונאחזת שוב מול ועדת אגרנט בקרנות המזבח
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של ההכנות? איך אפשר להמשיך ולומר כל הזמן “הבטחתי להתריע רק על הכנות" .יש לי
בעיה בצורה שבה מצד אחד מזערת מאוד את מקומן של “הכוונות" והעלית על בימת הכבוד
את “ההכנות" ,ומצד שני בפני אותה ועדה ,במקום אחר ,לפתע נתת להן (לכוונות) לעלות
לראש הפודיום .מה ההסבר שלך?
“דברים משתנים .פעם אתה חושב ככה ,פעם אתה חושב אחרת (עושה תנועות של
מאזניים בין שתי הידיים)".
ואפשר גם להגיד טעינו.
“בוודאי ,בוודאי .מה שהייתי צריך לעשות זה לבוא ולהגיד ככה ,תראו ,אם הם רוצים
רק להעביר כמה אלפי חיילים לצד השני ולעשות התפתחות של מלחמת ההתשה את
זה הם יכולים ,בכל רגע נתון .אם הם רוצים ללכת למלחמה כוללת זה רק לפי סימנים
אחרים ,מטוסים וכולי .או זה או איתור כוונות .ואתה צודק בהחלט ,בזה שאני לא ישבתי
להסביר להם את העניין הזה .מה שאתה אומר בעצם זה ,תשמע ,אלי ,זה שזה עבר לך
בראש בסדר גמור ,אבל צריך היה גם להסביר להם".
נכון ,אבל מעבר לזה אני חושב שהנדבך הזה ,הבסיס הזה“ ,התרעת הכנות בשטח" שעליו
השענת חלק גדול מהטיעונים שלך נגד האשמתך באי מתן התרעה מספקת הוא בעייתי .אתה
מקבל את זה?
“כן".
לסיום הנושא של הכנות וכוונות אני רוצה להפנות אותך שוב לספרך “מיתוס מול מציאות",
בו אתה יוצא במעין כתב האשמה על הקברניטים ,ובין היתר מדבר על שלוש אשליות
שקברניטי המדינה סיגלו לעצמם ,ונוקב במחירן של האשליות .האשליה הראשונה עליה
אתה כותב היא אמונתם שיש אפשרות לגלות “כוונות" להתקפת פתע בהתרעה של מספר
ימים .ואני שואל אותך ,מה לדעתך מקור הנביעה של האשליה הזאת? מאיפה זה צמח?
"אני אגיד לך מאיפה זה לא היה צריך לצמוח .מהעובדה ,שכבר דיברנו עליה ,שאף
פעם בעת החדשה מדינות לא הצליחו לקבל בזמן התרעת מלחמה".
ובכל זאת ,האם מדינת ישראל יכולה להתקיים בלי הערכת אמ"ן לכוונות?
“אני חושב שלא".
שאחרת כל העם יהיה כל הזמן בחזיתות.
“בוודאי".
זאת אומרת אנחנו חייבים את הערכת הכוונות שאחרת לא נוכל להתקיים.
“בדיוק .אבל צריך לדעת גם לסייג אותה .אני אספר לך סיפור .ראש אמ"ן אחד היו לו
שני תוכים .אחד אדום ואחד כחול .הכחול כל בוקר אמר ,מחר לא תהיה מלחמה .האדום
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כל בוקר אמר ,מחר תהיה מלחמה 2,110 .ימים כל בוקר התוכי הכחול אמר ,לא תהיה
מלחמה וצדק 2,110 .ימים כל בוקר התוכי האדום אמר ,תהיה מלחמה וטעה .ביום 2,111
הכחול אמר לא תהיה וטעה .האדום אמר תהיה וצדק .אחרי המלחמה ראש אמ"ן אמר ,מה
אני עושה עם שני התוכים האלה? אחד צדק  2,110פעמים וטעה פעם אחת .השני טעה
 2,110פעמים וצדק פעם אחת".
תפקיד לא פשוט להיות ראש אמ"ן.
“אבל יש לזה פתרון( .צוחק) אל תהיה ראש אמ"ן".
אני רוצה לחזור לשאלה — מה מקור הנביעה של אשליית קברניטי המדינה טרום אוקטובר
 '73ולפיה יש אפשרות לגלות כוונות להתקפת פתע בתוך מספר ימים?
“נוחיות .נוחיות".
ואולי הרגל? שהרי בכל לקט שהופץ לקברניטים כתבו אנשי מחלקת המחקר את הערכת
הכוונות של האויב ,ולכן חשבו לעצמם הקברניטים שהם ידעו מראש גם על כוונות התקפת
פתע? האם אתה מקבל את הלוגיקה שלי?
“אני מקבל אותה ,ואתה יודע למה? זה כמו התוכי הכחול .שזה מצליח יום אחרי יום
אחרי יום .התוכי הכחול הוא כמעט תמיד צודק .מדוע? כי מלחמה זה אירוע .במדינה
אחת כל  1,000שנה ,באחרת כל  100ואצלנו כל שבע עד עשר שנים .לכן ישנה בעיית
התוכי הכחול".
אני מסכים אתך ,שזאת אשליה להאמין שאפשר על בסיס כוונות לאתר את יציאת
האויב למלחמה .אבל אני גם טוען שמקור אותה נביעת אשליה היא השיטה .הערכת
הכוונות של מחלקת המחקר הגיעה כעניין של שגרה לקברניטים בלי שמישהו ידע להאיר
את עיניהם ,שהיסטורית לפחות ,היא נסמכת על מסד רעוע ביותר .מישהו היה אמור לומר
להם :אנא זכרו שלושה דברים — ראשית ,אנחנו בני אדם וטבעם של בני אדם לטעות
מפעם לפעם .שנית ,אנחנו מנסים להעריך כוונות של מנהיג ערבי .לא פשוט .שלישית,
ההיסטוריה מלאה ברצף הפתעות .מבינים את זה? בוא נתקדם .עם יד על הלב האם אי
פעם אמרת להם דברים כאלה?
“לא ,לא אמרתי להם".
אז אתה מסכים אתי שמקור האשליה הם לקטי מחלקת המחקר?
“מקור האשליה זאת תכונת האדם להשלות את עצמו .ישנה תופעה שהיא קטסטרופה
אבל היא מתרחשת לעתים מאוד רחוקות .והתוכי הכחול אומר לי לא תהיה מלחמה וככה
זה נמשך יום אחרי יום ,ואז מתלבשת אצלי ההכרה שהתוכי הזה בעצם צודק ,מה עוד
שהוא אומר לי לא תהיה מלחמה ,לא תהיה קטסטרופה .בדיוק מה שמתאים לי ,כי אני
לא רוצה מלחמה ואני שמח לאמץ את ההערכה הזאת .וכולם אוהבים את התוכי הכחול.
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הוא נותן לי חיזוקים שהוא צודק יום אחרי יום לדבר שאני רוצה יותר מכול .מבחינה
פסיכולוגית כל בן אדם מעדיף לקבל את בשורות התוכי הכחול".
אז יש לנו העדפה פסיכולוגית לבשורות טובות ,שהיא חלק מטבע האדם ,ויש לנו תוכי
כחול שמביא את הבשורות הטובות .ומי הוא התוכי הכחול במציאות של טרום מלחמת
יוה"כ? האם לא מחלקת המחקר בהערכת הכוונות המרגיעה שלה?
“יכול להיות .והחבר'ה האלה של מחלקת המחקר גם הם הרגישו שהם צודקים .שכנוע
בתוך שכנוע".
סוג של תופעה שמעצימה את עצמה? דינאמיקה פנימית של שכנוע ורצון לראות את
הכול בעיני התוכי הכחול גם במחלקת המחקר?
“בדיוק .והחיים אישרו להם את הערכת הכוונות שלהם ,את מה שהם כתבו .הנה הם
שוב צודקים 2110 .פעמים".
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אתה חוזר וטוען בספרך ,ובכל במה אפשרית ,שביום שישי  5באוקטובר שר הביטחון דיין
והרמטכ"ל דדו דנו למוות את הערכת “הסבירות הנמוכה" למלחמה שהציג אמ"ן .אולי
תסביר לי למה?
“אני מוכרח להגיד לך שכל העסק הזה מצחיק אותי ,ולמה? כי באופן קבוע מהיום
שנכנסתי להיות ראש אמ"ן ,הם אף פעם לא קיבלו את דעתי ומכיוון שכך שום דבר לא מוזר
בכך שלא קיבלו את דעתי גם ביום שישי בבוקר .זאת הייתה ההתנהגות הנורמלית שלהם.
בפרט דיין ,שבאופן עקרוני לא קיבל דעתו של אף אחד .אני חושב שאם תבדוק בכתבים את
כל העדויות של דיין ,שהוא בן אדם עם הערכה עצמית ,לא תמצא שם משפט כמו 'אלי אמר
לי ולכן קיבלתי את זה' .אני חושב שהוא היחיד שלא הייתה לו החוצפה לומר 'אלי זעירא
השפיע עליי ובגלל זה קיבלתי את דעתו בדבר הסבירות הנמוכה' .ולמה זה מצחיק? מכיוון
שכל החבר'ה האלה ,שבאופן קבוע לא קיבלו את דעתי ,באו אחרי המלחמה ואמרו ,מה אתם
רוצים מאתנו? זה הכול בגלל אלי שאמר ככה ,ואנחנו רק קיבלנו את מה שהוא אמר .נו
באמת .איפה הייתם כל השנה עד המלחמה? למה אז לא קיבלתם את דעתי?"
ברשותך בוא נחזור לסוגיית הסבירות הנמוכה .מדוע אתה טוען שביום שישי  5באוקטובר,
דיין ודדו המיתו את הסבירות הנמוכה?
“אני אגיד לך למה .בשעה תשע וחצי בבוקר יום שישי אמרתי לדיין ,הרוסים חושבים
שהולכת להיות מלחמה .יש שתי אפשרויות — הם חושבים שאנחנו נפתח או שהערבים
יפתחו .אם הם היו חושבים שאנחנו הם כבר היו רצים לאמריקאים והאמריקאים היו באים
אלינו בשאלות .מכאן שהרוסים כנראה חושבים שהולכת להיות מלחמה ולדעתם הערבים
הם אלה שהולכים לתקוף".
אבל באותה ישיבת הבוקר עם הרמטכ"ל ושר הביטחון אמרת “הרוסים חושבים" .לא
אמרת “הרוסים יודעים" .קברניט שאמור לקבל החלטות יכול היה לומר לעצמו ,נו טוב,
הרוסים רק חושבים .יכול מאוד להיות שהם טועים .יתר על כן ,הנה ראש אמ"ן שלי ,שיושב
כאן לצדי ,מתעלם ממה שהרוסים חושבים וממשיך ודבק ב"סבירות הנמוכה".
תגיד ,אלי ,למה לא שינית את הגדרת הסבירות ביום שישי בבוקר?
“שאלה טובה" (צוחק).
לו ניתן היה לעשות ערבוב מחדש של חפיסת הקלפים היית נוהג אחרת?
“אתה לא יודע כמה זה קשה".
בטח שזה קשה .לאף אחד לא פשוט להודות בטעויות.
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“גם לי" (צוחק).
אז היה צריך אם כך להיאמר להם משהו אחר ביום שישי בבוקר?
“כמו מה?"
חברים ,לידיעתכם ,מרגע זה הסיכוי גבוה הרבה יותר למלחמה.
“בוודאי".

אחרי שהסכמנו שאתה הראשון שהיה אמור להמית את הסבירות הנמוכה בוא נבין מדוע
למרות שהותרת אותה חיה ובועטת אתה סבור שקברניטי המדינה בעצם המיתו אותה.
“תראה מה קרה עם דיין ודדו .במהלך יום שישי שניהם עשו מספר דברים שמעולם
לא עשו כמותם מאז הקמת המדינה .בכל השנים שהייתי בצבא לא היה אף מקרה שישבו
שר הביטחון והרמטכ"ל בלשכת השר ודנו בפרטי פרטים בנושא גיוס מילואים היות ומחר
יכולה לפרוץ מלחמה .לא היה כדבר הזה בתולדות מדינת ישראל .יותר מזה ,דיין לא בא
ואמר יכול להיות שמחר תהיה מלחמה ,אלא הקריא לנו נוסח שלם מה הוא הולך לומר
לקיסינג'ר ,ואני זוכר את זה טוב .סעיף ראשון — אנחנו לא הולכים לפתוח במלחמה.
סעיף שני — אנחנו יודעים שהם הולכים לפתוח במלחמה .סעיף שלישי — הם הולכים
לעשות את זה בהפתעה .סעיף רביעי — שהם ידעו שאנחנו יודעים והם לא יפתיעו אותנו.
עכשיו ישבו שם שלושה רמטכ"לים — דיין ,צ'רה ודדו — ושניים מהם אמרו ,הערבים
הולכים לתקוף ורוצים לתקוף אותנו בהפתעה .וזה לא משנה מה אני הייתי אומר אחרי זה
סבירות גבוהה או נמוכה .הם כבר החליטו שתהיה מלחמה.
"ואחר כך היה דיון בין דיין ובין דדו ,איך ליצור מצב שאם תפרוץ מחר מלחמה נוכל
לגייס .ודדו אמר אני מכריז על כוננות ג' שלא הוכרזה אף פעם לפני זה ,מ־ .'67זאת אומרת
לא היו ביניהם בכלל דיבורים בנושא 'הסבירות הנמוכה' .תקרא את כל הפרוטוקול .אין שם
בכלל דיבורים על סבירות נמוכה .אחר כך הייתה ישיבת ממשלה מצומצמת ושם קרה משהו
ששוב לא קרה אף פעם בעבר .בא ישראל גלילי ואמר ,המלחמה יכולה לפרוץ מחר .אני
מבקש שעכשיו תוחלט כאן החלטת ממשלה שאם מחר תהיה מלחמה אנחנו מייפים את כוחם
של גולדה ודיין לנהל את המלחמה ולהחליט על גיוס המילואים .גם זה לא היה אף פעם".
ולטענתך השתלשלות הדברים שתיארת באוזניי מצביעה על מותה של “הסבירות
הנמוכה" ביום שישי בשעות הצהריים אצל גולדה ,דיין ,דדו וגם אצל השרים שהתייצבו
לישיבת הממשלה המצומצמת?
“כן".
ראה ,אלי ,ביום שישי  5באוקטובר  '73התנהלו חמש ישיבות משמעותיות .אתה
השתתפת בכולן .הראשונה החלה בשעה  08:20בלשכת הרמטכ"ל .במהלכה ,לאור הדיווחים
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שלך על פינוי משפחות היועצים הסובייטים ,החליט הרמטכ"ל על ביטול חופשות במערך
השריון וחיל האוויר ,תגבור שתי החזיתות באמצעות כל כוח השריון הסדיר שברשותו
והכרזת כוננות ג' (הפעלת כל מערך הסדיר שמיועד לגיוס מילואים במשרדי הקישור
ובימ"חים ,א"ב) .ההסבר שהוא נתן לכך“ :אילו הייתי פרשן צבאי או חבר כנסת הייתי אומר
שזו לא התקפה .היות ואני לא פרשן צבאי ולא חבר כנסת ,אני צריך לחשוב אם יש לי הוכחה
שלא הולכת להיות התקפה .אין לי מספיק הוכחות ."...זאת אומרת דדו לא דיבר על מלחמה
מחר .נכנסו בו ספקות וכרמטכ"ל הוא פעל בהתאם.
הישיבה השנייה הייתה בשעה  9בלשכת שר הביטחון .הרמטכ"ל חזר על הערכתו שאין
לו מספיק הוכחות שלא הולכת להיות התקפה ולכן יש לו נטייה לעשות מצב כוננות רציני.
שר הביטחון אישר את הצעדים שנקט הרמטכ"ל והתנגד לרעיון להפעיל את גלי צה"ל ביום
הכיפורים מחשש שעצם ההודעה שיש להאזין לגלי צה"ל ביום הכיפורים תיצור פאניקה.
בהמשך הוא התנגד להעברת כוחות אלא אם המלחמה ממש תתחיל ,ואמר לרמטכ"ל“ :ליום
הכיפור כל מה שעשית זה טוב ויפה" .יחד עם זאת ,הוא אומנם נהיה חששן יותר ואמר“ :יכול
להיות שהתרגיל שלהם זה כיסוי שאנחנו נחשוב שזה כיסוי".
יותר מאוחר דיין קיבל את המלצת עוזרו ,הרמטכ"ל לשעבר צבי צור ,להעביר מסר
לאמריקאים ודרכם למצרים שאנחנו לא מתכוונים לתקוף אותם ,שאנחנו יודעים שבכוונתם
לתקוף אותנו ,ושאם יתקפו אנחנו מוכנים לקדם את מתקפתם .בסיום דבריו עדכן דיין
שימליץ לממשלה לפנות לאמריקאים ולדווח לה שהסבירות למתקפה ערבית גבוהה
משהוערך קודם לכן ,ושיש סימנים שונים להכנות התקפיות של מצרים וסוריה .בין היתר
ייתכן שהתרגיל במצרים הוא אף כיסוי לכוונה לתקוף.
לסיכום הישיבה השנייה :דדו לא דיבר על מלחמה מחר ואפילו דיין ,שהעלה את הסבירות
לגבוהה יותר למתקפה ,עדיין לא אמר את המילים המפורשות — מלחמה מחר.
הישיבה השלישית החלה בשעה  10בלשכתה של גולדה .התייעצות עם ראש הממשלה.
הרמטכ"ל אמר“ :מבחינת הפרשנות עדיין חושב שלא עומדים לתקוף" ,והוסיף“ :אני מניח
שאם הולכים לתקוף נקבל אינדיקציות יותר טובות".
דיין תיאר את פענוח התצ"א מהבוקר שהראה תוספת משמעותית של קני ארטילריה ,קירוב
גדודי טנקים וציוד גישור לתעלה ,והסביר לגולדה שציוד הצליחה והשלמת טנקים מצביעים
שהם יכולים במאה אחוז ללכת לצליחה .אחר כך הוא הציע לראש הממשלה להוציא מברק
לאמריקאים ולומר להם ,בין היתר ,שיש לנו ידיעות שהסבירות כעת יותר גדולה ,הצטברו
ידיעות ,והרושם הוא לא בוודאות אבל החששות גדלו“ .אולי יצאו מדעתם והכוונה להתקיף".
זאת אומרת ,גם בישיבה השלישית לא נאמר מלחמה מחר .יש ספקות ,יש חששות ,יש
הכנות ,אבל אין ביטחון לקראת מה הדבר הזה הולך.
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הישיבה הרביעית הייתה בשעה  11:30בלשכת ראש הממשלה ,בנוכחות צוות שרים
מצומצם שהוזעק למקום .דיין אמר“ :בלילה האחרון ,או בעשרים וארבע השעות האחרונות,
באו בעניין זה ידיעות נוספות ,ששינו במידה מסוימת את הערכתנו השלילית לידיעות האלה
(שהצטברו קודם לכן על מלחמה ,א"ב) ,ולא הייתי אומר חיובית אלא הערכה שמספיקה
על מנת לזמן אתכם הנה" .וגם “אני מציע לא להיכנס כרגע לתכנונים או להתפלפלויות על
תכנונים...כאשר איננו יודעים מה יעשו .קשה לומר".
דדו אמר“ :ההערכה הבסיסית של אמ"ן שאיננו עומדים בפני מלחמה היא ההערכה היותר
סבירה בעיני" .ואחר כך הוא חזר על כך שאין ידיעות שהם הולכים לתקוף אבל גם אין ידיעות
שלא מתכוונים.
יוצא מכך שגם בישיבה הרביעית אין זכר למלחמה ודאית בשער.
הישיבה החמישית הייתה ישיבת פורום מטכ"ל בשעה  .12:30הרמטכ"ל אמר במהלכה:
“אני רואה את הסכנה שתפרוץ מלחמה ,היום או מחר ,כפחות סבירה מאשר לא תפרוץ
מלחמה" .בהמשך הוא העריך שמצרים וסוריה אינן מתכוונות לצאת למלחמה ,שאחרת היינו
מקבלים אינדיקציות טובות יותר.
מדוע אני מפרט את כל זה בפניך? מכיוון שבניגוד לך אני לא רואה במהלך יום שישי
הכרזות ברורות של דיין ודדו “מחר הם פותחים במלחמה" .כל מה שאני רואה זה לשון
זהירה של שני קברניטים מול דברים לא ברורים ,ונקיטת אמצעי הזהירות המתבקשים מולם.
במאמר מוסגר ,אני בהחלט חושב שלא ננקטו כל האמצעים שהם היו צריכים לנקוט ,גיוס
מילואים לדוגמה ,אלא שהשמן שהזין את פתיל להבת ההחלטה השגויה הייתה הערכת
הסבירות הנמוכה .זאת שדבקת בה במהלך כל יום שישי .ומכיוון שכך אני לא מאמין במותה
של “הסבירות הנמוכה" ביום שישי ,היא הייתה שם כל הזמן .אלחשה ללא הרף בעורפם
של מקבלי ההחלטות .אמרה להם ,חברים ,אל תיכנסו להגזמות שלא לצורך .לולא היא
יכול להיות שהיו מגייסים מילואים ונוקטים צעדים .בגללה הם נותרו מהוססים ולא חד־
משמעיים .נעו עדיין בעולם של אי ודאות .אומנם הכריזו ,בעיקר דיין ,על סבירות יותר
גדולה מקודם ,אבל מיד תיבלו את דברי עצמם במיני סוכריות הרגעה“ :ההערכה הבסיסית
של אמ"ן שאיננו עומדים בפני מלחמה היא ההערכה היותר סבירה בעיני" .ולמה לדעתי
“הסבירות הנמוכה" לא מתה אצל דיין ודדו? מכיוון שאגף המודיעין של צה"ל ,ואתה העומד
בראשו ,המשכתם כל חמש הישיבות לדבוק בהערכתכם המרגיעה שנעה בין “סבירות נמוכה"
ל"נמוכה מנמוכה" .וכשהמעריך הלאומי הופך להיות המרגיע הלאומי אז התחושה היא ,בטח
לפני יום כיפורים ,שבעצם אין סיבה כרגע לגייס מילואים .ובכלל יש גם אינדיקציות נוספות
שאמורות להגיע .ומכיוון שבכל זאת אנחנו האחראים על ביטחון מדינת ישראל נעלה את
הסבירות רף אחד גבוה יותר :נשלח את הסדיר לגבולות ,נכריז על כוננות ג' .נודיע לעצמנו,
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לכולם ,גם לאמריקאים ,שהסבירות עכשיו כנראה יותר גבוהה ונאמין שככל הנראה בסוף לא
יהיה כלום .כמו שאומרת הערכת אמ"ן.
עד כאן הנאום שלי שבא להסביר מדוע ,בניגוד לך ,אני חושב שהאחריות לא ירדה
מכתפיך ביום שישי .דרך אגב ,אני לא טוען שדיין ודדו פעלו נכון ,אלא שאת זה נשאיר
לראיון אחר ובירור אחר.
"אני מבדיל בין שני דברים — בין מה שאומרים ובין מה שעושים .מה שאומרים
יש לזה כל מיני אפשרויות וכל מיני שיקולים ,מה עוד שבאמת אתה לא יכול אף פעם
להיות בטוח שתהיה מלחמה .אני מדבר על מעשים .וכאן נעשו מעשים שאף פעם לא
נעשו .אם דיין היה מקבל את הערכת הסבירות הנמוכה שלי הוא לא היה מחבר את
המסר שלו לקיסינג'ר ,ואם דדו היה מקבל את הערכת הסבירות הנמוכה שלי הוא לא
היה עוסק ,בצוותא עם דיין ,בפרטי פרטים איך מגייסים את הצבא מחר ,יום כיפורים,
במקרה ותפרוץ מלחמה ,וזה דבר מהפכני שלא היה כדוגמתו בתולדות מלחמות ישראל.
ודבר נוסף — אילו ממשלת ישראל המצומצמת הייתה דבקה בהערכת הסבירות הנמוכה
שלי ,היא לא הייתה נותנת ייפוי כוח מטעמה לגולדה ודיין לפעול כגוף סוברני לקבלת
החלטות מידיות במידה ומחר תפרוץ מלחמה .והיא נתנה להם ייפוי כוח כזה .אמרה להם,
אתם מוסמכים מטעמנו לנהל את המלחמה אם תפרוץ מחר".
אני מסכים אתך שאלה מעשים שלא נעשו מעולם.
"בדיוק .אני לא מתייחס למה שהם אמרו .אם אני רוצה אני יכול למצוא המון דברים
שהם אמרו ולתת להם פרשנות מחמירה ודקה אחרי זה להוכיח לך את ההפך ,אבל
אני שופט לפי המעשים ,רק המעשים .והם מוכיחים שביום שישי בבוקר נשברה אצל
המנהיגים הסבירות הנמוכה".
וכאן הבדלי ההשקפה בינינו .מבחינתך המעשים שנעשו ביום שישי  5באוקטובר,
מוכיחים שנשברה הסבירות הנמוכה .ואילו מבחינתי המעשים שנעשו מוכיחים בדיוק את
ההפך — שהסבירות הנמוכה לא רק שלא מתה אלא כיכבה במערכת השיקולים שלהם .כאב
הבטן שאחז בהם בגין הספקות על מה שהתחולל סביבם לא התפתח לתובנה על אפנדציט
שעומד להתפוצץ .ולמה לא? בגין דבקותך בהערכת “הסבירות הנמוכה" .לו היית משנה את
ההערכה אני מניח שהם היו מחליטים על צעדים דרמטיים הרבה יותר כמו גיוס מילואים.
"שר הביטחון היה בעמדת המפתח ,מה שהוא היה ממליץ ביום שישי זה מה שהיה
קורה ,ודיין היה משוכנע שהסדיר יבלום בכל תרחיש שיתפתח ,וגם היה לו חשש מאוד
רציני מתגובת האמריקאים ושאר העולם במידה ואנחנו נגייס את צבא המילואים .ולכן
קשה באמת לדעת מה הם היו עושים ביום שישי לו הייתי משנה את הערכת הסבירות".
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זעירא הוא “תופעת טבע" .גם בפגישה שהתארכה במיוחד ונשקה לחמש שעות
ישיבה משני צדי שולחן המטבח ,האיש לא התעייף .לא איבד ריכוז .נותר חד ,ערני,
דרוך ,רהוט.
כשניסיתי לחשוב איזה בעל חיים זעירא מזכיר לי עלה בעיני רוחי הברדלס.
המהיר שביונקים.
במהלך הראיונות היה קשוב לכל ניואנס ,ער ודרוך לכל משב רוח סביב
השולחן .ידע להגיב לכל מצב במהירות שיא .כשהרגיש ש"החליק" ידע בפקחותו
לחמוק למחוזות בטוחים ,כשאיתר מעידה שלי התנפל עליה כמוצא שלל רב.
חששתי שברגע שאדרוך לו על יבלת יצביע בכיוון הדלת וימנע ממני לעבור את
מפתנה בשנית.
טעיתי.
דרכתי לו על יותר מיבלת אחת .ועדיין ,תמיד נותר קשוב .סבלני .אדיב.
כשהפנים שהמאבק אבוד ,שמר על קור רוחו המפורסם ,לעתים נשען על כרעי
“לא זכור לי" ,פעמים אחרות הודה שטעה .באמירה קטנה .לעתים מהוססת.
אבל אמר “צדקת" .הודה “טעיתי".
פעם ועוד פעם ועוד אחת.
יתר על כן ,זעירא ידע שהגיע אליו מישהו שאינו שייך ל"מחנה" שלו .יעצו
לו “לא להתקרב אלי משמונה מטר עם מקל" .הוא לקח את הסיכון .אותי זה
הרשים מאוד .זעירא אכל ממני קש .השאלות היו נוקבות .קשות .לא מרפות.
היו לו רגעים קשים מאוד במהלך הראיון .גם אז הוא הוכיח אומץ לב אישי
ואינטלקטואלי ,לא עיקם פרצוף ,המשיך לענות על הכול .הלך איתי עד הסוף.
זה מראה לא מעט על האיש.
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מותם של סימני השאלה
בסיכום מודיעין מחקר מיום שישי ב־ 10בבוקר נכתב“ :אנחנו רואים בכך (פינוי המשפחות)
אולי ניסיון של התנתקות סורית מבריה"מ ושינוי אוריינטציה למערב ,אפשרות שנראית לנו
בסבירות לא רעה" .ואני שואל :זה ההסבר של מועצת החכמים לפינוי בהול כל כך מסוריה
ומצרים? משפחות בלבד? ועם  30ק"ג לנפש?
“אין לי תשובה".
במהלך ישיבת הממשלה המצומצמת שהחלה ביום שישי  ,11:30עדכנת שאתה
והרמטכ"ל הסכמתם ביניכם שמדובר במערך חירום הגנתי שיכול לצאת מיד להתקפה.
והזכרת שתמיד היה מערך כזה גדול .וזה לא מדויק .למשל לא הזכרת לנוכחים ש־ 308קני
ארטילריה ,נוספו בימים האחרונים למערך המצרי ליד התעלה ומשמעות הדבר תוספת של
כמעט  40אחוז כוח אש וכל זה התגלה רק הבוקר בפענוח גיחת הצילום .גם לא סיפרת להם
שמדובר במערך טילים צפוף ביותר בסוריה שמכסה את כל שטח רמת הגולן ויוצר בעיה
אמיתית לכלי טיס .למה לא אמרת להם?
“אני לא זוכר".
אבל ממרחק השנים לא נראה לך שהיית צריך להגיד אחרת?
“גולדה ודיין כל הזמן קיבלו חומר כתוב .אני לא התחלתי איתם מגובה פני הים".
כן ,אבל זה אמור רק לגבי גולדה ודיין .ומה עם פרס ,בר לב ,הלל ,חזני וגלילי שלא נכחו
בישיבות הבוקר האחרות? הם לא ידעו .הם לא ראו את החומרים של יום שישי .למה לא
עדכנת אותם בתמונת המצב האמיתית?
“אני לא זוכר".
במהלך אותה ישיבה ,יום שישי  ,11:30גם לא עדכנת את החברים הנוכחים בדבר פינוי
המשפחות הרוסיות...
(מתפרץ) — “איך זה יכול להיות?"
עובדה .אמרת להם — “שני מטוסים המריאו :אחד ממצרים ואחד מסוריה .המטוסים
האלה נועדו לפנות משהו .ברור שלא ציוד .אולי אנשים" .וזה מוזר .שהרי ידעת בדיוק מה
סיבת הגעת המטוסים .הוזעקת בגללה ממיטת חולייך בחצות הליל .הזעקת ישיבת בהולה
עם אנשי המחקר .המשכת לישיבות בהולות עם דדו ,דיין וגולדה ,שם עדכנת את כולם
בדבר פינוי המשפחות ולפתע פתאום בישיבת הממשלה המצומצמת אמרת “ ...המטוסים
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האלה נועדו לפנות משהו .ברור שלא ציוד .אולי אנשים" ודווקא את דבר הפינוי הבהול של
המשפחות לא העלית בפני שרי הממשלה .למה?
“אני לא יודע למה לא אמרתי .זה חדש לי .זה מוזר לי .אני לא יודע למה".
האמת ,משהו כאן מוזר מאוד .בישיבה בהולה בערב יום הכיפורים אליה נדרשו להגיע
השרים המתגוררים באזור ת"א הם לא שמעו ממך על  308קני ארטילריה נוספים מעבר
לתעלה .הם לא שמעו על רמת הגולן שנמצאת תחת איום מלא של טילי קרקע־אוויר והם
גם לא נחשפו לליבת החשש שלך שמשהו אולי השתנה — פינוי משפחות המומחים הרוסים
ממצרים וסוריה .איך זה יכול להיות?
“אתה רואה אותי? (מתרומם ופושט ידיו לצדדים) .תצלוב אותי (צוחק)".
אולי זה פרח לך מהראש בגלל עומס הישיבות במהלך היום?
“לא יודע .ממש לא יודע .אבל האנשים שהיו צריכים להחליט ידעו הכול".
★

תא"ל (בדימוס) ראובן ירדור ,אז סא"ל ,מפקד ענף “פענוח כתבי סתר" ביחידה  ,848טוען
שביום שישי  5באוקטובר ,מתישהו בין  ,17-16הוא היה נוכח במשרדו של אל"ם יואל בן
פורת (מפקד יחידה  )848במהלך שיחה שהוא ניהל אתך בנוגע לידיעה אותה יירטו ביחידה,
ולפיה השגריר העיראקי במוסקווה מוסר שהרוסים יוצאים ממצרים וסוריה בגלל שהם
יודעים ששתי המדינות הללו עומדות לפתוח במלחמה .מדוע לא הזכרת שיחה זאת בעדותך
בפני ועדת אגרנט?
"יש עדות של יואל בן פורת בוועדת אגרנט?"
כמובן שיש ,אבל היא עדיין לא נפתחה לעיון הציבור.
“מה שאתה אומר לא זכור לי בכלל"*.
זאת אומרת שלא הזכרת זאת בעדותך בפני ועדת אגרנט כי לא זכרת אז וגם לא היום
שהתקיימה שיחה כזאת?
"בטח שלא .אני קיבלתי את הידיעה הזאת כחלק מלקט מעובד רק לקראת  11בלילה".
בעדותך בפני ועדת אגרנט אמרת“ :יש דברים מסוימים שאני דורש שידווחו לי מידית
בטלפון .אם יש ידיעה התרעתית ,התרעה טקטית".
"בדיוק".
*

זעירא צודק .עדותו של אל"ם בן־פורת בפני ועדת אגרנט ,שנפתחה לעיון הציבור באוקטובר
 ,2014מוכיחה שמפקד יחידה  848אכן לא דיווח לו על יירוט ידיעת השגריר העיראקי אלא
לרמ"ח מחקר ,תא"ל אריה שלו — א"ב.
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האם הידיעה שקיבל ,קצת לפני השעה חמש אחר הצהריים ביום שישי  5באוקטובר ,ראש
המשמרת במד"ת (מרכז דיווח תפוצה באמ"ן .המקום אליו מגיעות כל הידיעות מסוכנויות
האיסוף ומופצות לצרכנים בהתאם לנוהלי הפצה ידועים מראש ,א"ב) ,איש מחלקת המחקר
רס"ן אילן תהילה ולפיה השגריר העיראקי במוסקווה מוסר שהסיבה לפינוי המשפחות היא
יציאת מצרים וסוריה למלחמה ,נחשבת ידיעה התרעתית?
“בהחלט .זאת ידיעה מאוד התרעתית".
אז איך יכול להיות שתהילה ,קצין מחקר ,ראש המדור המדיני בענף מעצמות ,שהיה
מודע לסימני השאלה הכבדים שהלכו ונערמו במהלך יום שישי בדבר כוונותיהם האמיתיות
של צבאות מצרים וסוריה ,לא העביר לך התרעה טקטית כזאת אלא רק חמש־שש שעות
מאוחר יותר בתור לקט מעובד?
“אילן אמר שהעביר לי את הידיעה?"
לא .הוא אמר שהגיע אליך עם הלקט המעובד רק לקראת  11בלילה .אבל אני מרשה
לעצמי לתהות בקול רם — מכיוון שנוהלי העברת הידיעות הם פקודות קבע ,ומכיוון שמדובר
בידיעה התרעתית־טקטית ממעלה ראשונה ,ומכיוון שלפי כל דין היית אמור לקבל את
הידיעה הזאת ,מיד עם הגעתה ,אולי זיכרונו של תהילה בגד בו ובעצם הוא שכח שהעביר לך
את הידיעה מיד עם קבלתה?
“אילן לא טועה .אני זוכר שאחרי המלחמה קראתי שהייתה התלבטות גדולה בין אנשי
המחקר מה לעשות עם הידיעה הזאת ,וכשהיא הגיעה אלי ,מצורפת ללקט ,השעה הייתה
בערך  11בלילה".
אילן תהילה טען ,הן בראיון שערך אתו פרופ' בר־יוסף ,הן על פי הספר “נעילה" שכתב
מפקד  848אל"ם בן פורת ,שכאשר הוא צלצל אליך ביום שישי בלילה עם הלקט האדום
המעובד ,שעבר עד אז את מחצית קציני מחלקת המחקר ,אמרת לו להמתין עם ההפצה עד
שיגיע חומר נוסף .למה נתת הוראה לא להפיץ את הלקט?
“זה שקר וכזב .אסור היה להם אפילו לשאול אותי .לפי הפקודות הכול הולך למד"ת
ומשם מפיצים למי שצריך בלי הפעלת שיקול דעת .אין דבר כזה .אני לא בשרשרת הפצת
הידיעות".
אבל ראה מה כותב על “פרשת תהילה" סגנך ,תא"ל אריה שלו ,בספרו “כישלון והצלחה
בהתרעה"“ :ראש אמ"ן הורה לו (לתהילה ,א"ב) לעכב את הלקט ולא להפיצו בינתיים ,כי
צפויה להגיע ידיעה חשובה באותו לילה מראש המוסד .ושלו גם כותב בהמשך“ :סרן יעקב
גוטמן ,קצין משמרת במרכז הדיווח ,זוכר כי ראש המשמרת (אילן תהילה ,א"ב) אמר לו
כי ראש אמ"ן הנחה אותו לעכב את הלקט" .ואילו אתה ממשיך וטוען שמעולם לא ניתנה
הוראה כזאת מצדך .איך אתה מיישב את הסתירה בין הגרסאות השונות?
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“ראה ,נוהלי הקבע במחלקת המחקר היו שלא שואלים אף פעם את ראש אמ"ן אם
לעכב או לא לעכב .אם להפיץ או לא להפיץ .ואני רוצה שתבדוק עם כל האנשים שעדיין
חיים אם אי פעם הם העבירו לי משהו ושאלו אותי שאלה כזאת .הנוהל היה שיש סמכות
לאנשים מסוימים והם ישר שולחים את זה לתפוצה .בשנה וחצי שהייתי ראש אמ"ן
(הכוונה עד אפריל  ,'74א"ב) אף פעם זה לא קרה ,אפילו לא פעם אחת ,ששאלו אותי אם
להפיץ חומר או לא".
בספרו “נעילה" מספר יואל בן פורת שבשנת  '79אילן תהילה עדיין החזיק אצלו את
טיוטת הלקט המדובר ועליו בכתב ידו ,בדיו אדומה “על פי הוראת ראש אמ"ן מעוכב" .אתה
מציע שתהילה משקר?
“לא זכור לי אי פעם ,כולל המקרה הזה ,שבא מישהו ושאל אותי אם להפיץ או לא
להפיץ .אף פעם לא שאלו אותי .ואני לא אענה לך אם תהילה שיקר או לא .גם אם הוא
שיקר אני אחראי לכל מה שקרה באגף המודיעין .אז להגיד לך שהוא כן שיקר לא שיקר
אני לא מוכן להיכנס לכך ,אבל אני רק אומר לך שוב ,למיטב זיכרוני כל השנה וחצי
שהייתי ראש אמ"ן לא שאלו אותי אם להפיץ או לא להפיץ .ולכן כל העסק נראה לי מוזר".
ראה ,אלי ,יש כאן עניין נקודתי לא פתור .אילן תהילה אומר ,קיבלתי הנחיה לעכב .אתה
אומר ,לא נתתי הנחיה כזאת .איך בכל זאת אתה יכול להסביר את הסתירה? איזה מניע יכול
היה לאילן תהילה לעכב על דעת עצמו את הפצת הלקט?
“אני לא יודע .והיום אילן לא איתנו (תהילה נפטר ,א"ב) וגם יואל איננו (גם בן פורת
נפטר ,א"ב) ,כך שאתה לא יכול להפנות את השאלה אליהם .אבל אני אומר לך שוב —
מעולם לא נשאלתי אם להפיץ לקט או לא".
בוא נניח לרגע שאילן תהילה לא ביקש את רשותך להפיץ אלא רק עדכן אותך במה
שכתבו בלקט ,ואתה גם לא אמרת לו לעכב את ההפצה .והנה מסתבר שהלקט ,מס' ,427
הופץ לבסוף רק בשעה  .06:35מה אם כן גרם לעיכוב הפצתו שבע־שמונה שעות נוספות?
מדוע הלקט לא הופץ מיד אחרי השיחה אתך?
“אני לא יודע .ולמה הם הפיצו את זה בשעה  ?06:35האם הם קיבלו ממני אישור
להפיץ?"
אני לא יודע.
“אם נתתי הוראה לא להפיץ למה הם בכל זאת הפיצו?"
יכול להיות שבשעות הבוקר של שבת ,אחרי שהגיעה כבר הידיעה ממרואן ,נתת הוראה
להפיץ גם את ידיעת השגריר העיראקי.
“האם מישהו בא ואמר אי פעם שבשעה  06:30בבוקר הוא פנה אלי לקבל אישור
להפצה? כל העסק נראה לי מאוד מוזר .למה הם לא הפיצו בלילה? למה הם הפיצו בבוקר
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אם נתתי הוראה לא להפיץ? הרי אף אחד לא טוען שנתתי הוראה להפיץ את זה בבוקר.
כל העסק נראה לי מאוד מוזר מהרגע הראשון".
אם אומנם לא נתת הנחיה כזאת בלילה ,לעכב את ההפצה ,אז מדוע אתה מצטדק בפני
ועדת אגרנט על זה שלא מצאת לנכון ב־ 11בלילה להזעיק את הרמטכ"ל? אם לא עיכבת את
הלקט בלילה על מה יש לך להתנצל?
"אין שום קשר בין שני הדברים .לקט לחוד ולדבר עם הרמטכ"ל לחוד .אני לא רואה
איך אתה רואה את הקשר בין השניים".
כולם עזבו את המשרדים שלהם .חצות הליל .יש החלטה על לקט אדום ,מה הפרוצדורה?
איך מודיעים לרשימת התפוצה שכבר נמצאת מחוץ למשרדים?
“בטלפון".
ומי אמור לעשות את זה?
"זה התפקיד של מד"ת ,לא שלי .אם זה אדום אז מד"ת מעביר לכולם לפי רשימת
התפוצה .תקשיב טוב ,ראש אמ"ן הוא ברשימת התפוצה ,רק מקבל דיווחים ולא שולח.
ראש אמ"ן לא שולח כלום .אין עליו שום אחריות להפיץ".
זאת אומרת שכאשר ועדת אגרנט תוהה איך קרה שלא הזעקת את הרמטכ"ל ב־ 11בלילה
עם הדיווח של השגריר העיראקי ואתה עונה מה שעונה ,לא התייחסת כלל להפצת הלקט
אלא לכך שבאופן עקרוני מד"ת ,באמצעות תהילה ,העבירו לך מידע שבגלל סיבות כאלה
ואחרות החלטת שאין כל סיבה שאתה אישית תעיר את הרמטכ"ל משנתו ,ואין שום קשר
בין זה לבין הסיפור המצוץ מהאצבע ,לטענתך ,שלפיו עיכבת את הלקט.
"בדיוק ,אין קשר בין השניים".
ולמה באמת לא הערת את הרמטכ"ל ב־ 11בלילה?
"בתחתית הלקט היה כתוב — המקור לא אמין .נתנו לי הרצאה שלמה שהידיעה הזאת
לא רצינית .המקור הוא סתם קשקשן אחד .זה לא שווה כלום .זה לקח להם שש שעות של
התלבטות ובסוף העבירו לי את זה ואמרו ,תשמע זה שום דבר.
"עכשיו מה עושים עם ידיעה כזאת .אתה ראש אמ"ן ומביאים לך ידיעה כזאת וכתוב
למטה 'המקור לא אמין' .מה היית עושה?"
קשה לי לענות ,אבל אני לא מבין מהיכן נבע הזלזול שלכם בשגריר העיראקי במוסקווה.
“חכה רגע .אני לא ידעתי שמדובר בשגריר העיראקי .לא ידעתי .בידיעה היה כתוב
שמדובר בדיפלומט ערבי בכיר".
נכון ,היה כתוב שם שדיפלומט ערבי בכיר במוסקווה שמע מידידיו במשרד החוץ.
“בדיוק .לא ידעתי שמדובר בשגריר העיראקי במוסקווה .זה לא היה כתוב בלקט .לא
אמרו לי".
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הבנתי ,אבל אולי תסביר לי מה גרם לאנשי המחקר לכתוב את מה שכתבו ,לזלזל בידיעה
כזאת גם אם המקור העביר ידיעות לא אמינות בעבר? יש בידכם ידיעה שמצטטת בכירים
בממסד הביטחוני הסובייטי .ידיעה לא מהוססת או מסויגת ,אלא ידיעה חד־משמעית והיא
מגיעה שעות ספורות אחרי תחילתה של הרכבת האווירית הסובייטית לפינויים הבהול של
משפחות המומחים ממצרים וסוריה ,ביום עם אינספור סימנים מעידים אחרים וביום שבו
דדו הכריז על כוננות ג' וממתין לאינדיקציות נוספות לשם גיוס המילואים .איך קרה שלא
התייחסתם לידיעה ברצינות המתבקשת?
“אני לא יודע .אני לא יודע לתת לך תשובה".
יתר על כן ,איך השגריר העיראקי במוסקווה יכול היה להמציא משהו שהוא לא ידע על
קיומו .הרי אף אחד בעולם ,למעט קברניטי ישראל ,סוריה ,מצרים ,ברה"מ וארה"ב לא היה
מודע למהלך פינוי המשפחות הבהול .במילים אחרות ,השגריר העיראקי ,שלא היה שותף
סוד למהלכים שעבר המזרח התיכון ,תיאר ,בידיעה שיורטה על ידכם ,מצב אמיתי ובפעם
הראשונה גם קיבלתם הסבר לפינוי .מאיפה יכול היה השגריר לשאוב את הפרטים הללו אם
לא ישירות מידידיו במשרד החוץ הרוסי?
“אתה צודק .טעינו בשיקול הדעת .ואני מניח שהיו עוד טעויות שאתה עדיין לא
גילית (מחייך)".
ואם היו אומרים לך שמדובר בשגריר העיראקי ולא בדיפלומט ערבי בכיר ,זה היה משנה
את תגובתך?
“תראה ,הרוסים הם האמנים של דיסאינפורמציה .יכול להיות שבכוונה הם נתנו לו
מידע שגוי שיעביר את זה .חוץ מזה ,אני רוצה להזכיר לך שכמה שעות לפני זה היה דיון
אצל דיין ואני אמרתי לו ,הרוסים חושבים שהולכת להיות מלחמה .והם חושבים שלא
אנחנו נפתח אלא הערבים".
ולכן אני טוען שהיה צריך להתייחס אחרת לידיעה של השגריר .ייתכן שכבר בשעה 17
של יום שישי ,ערב יום הכיפורים ,הייתה לכם את “ידיעת הזהב" ,ואתם פספסתם.
“אולי ,אבל זה הכול בדיעבד .אתה צריך לזכור שאי אפשר להתייחס לידיעה כידיעת
זהב כשיש לך מקור לא אמין .זה מסובך .זה מסובך".
ובכל זאת — למה לא שאלת את אנשי המחקר באיזה דיפלומט ערבי בכיר מדובר? שהרי
אילו היה נודע לך שמדובר בשגריר העיראקי ,אולי היית שואל מאין הוא יודע על פינוי
המשפחות ואיך הוא יודע להמציא סיפור כזה ,ומכאן שאולי זאת לא המצאה?
“יכול להיות ,אבל אז התייחסתי לנושא חוסר האמינות שלו .זה הדבר שהכריע .דרך
אגב ,שאלתי את אנשי המחקר אחרי המלחמה מה בעצם גרם לקביעה שלהם שהוא לא
אמין ,והם סיפרו לי על אירוע אחד לפחות בעבר שיורטה ידיעה לא אמינה שלו".
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זאת אומרת ,האמירה בתחתית הלקט “המקור לא אמין" הרדימה את הערנות שלך?
“זה לא הרדים אותי ,אבל זה לא הוסיף שום דבר למה שכבר אמרתי כמה שעות קודם.
הרי אני אמרתי — הרוסים חושבים שהולכת להיות מלחמה לכן הם מפנים את הנשים
ואת הילדים".
אבל יחד עם זה גם אמרת ,הערכת אמ"ן נותרה בעינה — הסבירות למלחמה נמוכה .וחוץ
מזה מה שאמרת בבוקר יום שישי הייתה הערכה שלא מתוך “ידיעה" .ואילו עכשיו הגיעה
ה"ידיעה" ,והיא מאששת את ההערכה הרוּסית .עובדה .השגריר העיראקי שמע את זה
ממקור ראשון ,מהרוסים ,וזה אמור היה להקפיץ את כולם על הרגליים ולשנות את הסבירות
מנמוכה לגבוהה כבר בחמש בערב.
“בחמש בערב זה לא יכול היה להיות כי הרי זה הגיע אלי רק ב־ 11בלילה .ועכשיו
תתאר לך שהייתי מעיר את דדו משנתו ומקריא לו את הידיעה מילה במילה ,ובסוף הייתי
אומר לו ,מדובר במקור לא אמין .מה הוא היה עושה עם זה? עם יד על הלב ,מה אתה
חושב? וזכור שהוא ידע שמחכים בכל רגע לידיעה מצביקה .מה הוא היה עושה? הולך
לדיין ב־ 11בלילה ואומר לו ,יש כאן ידיעה ממקור שנחשב לא אמין ואני מבקש את
רשותך לפתוח בהליכי גיוס מילואים?"
אני לא יודע ,אבל אני יכול לצטט את מה שדדו אמר בוועדת אגרנט“ :אילו ראיתי את
הידיעה הזאת בשעה חמש הייתי מוציא פקודה לגיוס מילואים ,כי כוננות ג' הייתה כבר
מהבוקר...אני ושר הביטחון מוסמכים לעשות זאת גם בלי ישיבת ממשלה...הייתי מטיס
חטיבת צנחנים למעוזים...האוגדה הסדירה בסיני הייתה נפרשת קדימה...כוחות המילואים
של פיקוד הצפון היו מגיעים לקווים עוד לפני הפתיחה באש".
“אבל אלי כאמור החומר הגיע רק ב־ 11בלילה .ואני רוצה לומר לך שעל כל מה
שהתחולל סביב הידיעה הזאת שמעתי רק אחרי המלחמה ,וקפצתי מעורי .כי כשקיבלתי
את הידיעה מאילן תהילה בערך ב־ 11בלילה חשבתי שהיא הגיעה חמש דקות קודם.
אחרי המלחמה התברר לי שהם התברברו עם הידיעה הזאת שש או שבע שעות ולא אמרו
לי מילה".
עכשיו תורי לשאול אותך את אותה שאלה — מה לדעתך דדו היה עושה ב־ 11בלילה לו
קיבל את הידיעה הזאת וציון שהמקור לא אמין?
“הוא לא היה עושה כלום .הוא רק היה שואל אותי ,יש משהו מצביקה? ותזכור שלא
הייתה לו סמכות לגייס מילואים ב־ 11בלילה .הוא היה אמור להיפגש עם דיין .ודיין היה
הולך לגולדה ,ובינתיים הייתה מגיעה הידיעה מצביקה".
בא נשחק לרגע ב"אילו לסבתא היו גלגלים" .מה היה קורה לו אנשי המחקר לא היו
כותבים “המקור לא אמין" .מה היית עושה אז?
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“הייתי מדווח לדדו ולדיין .מה הם היו עושים עם זה? אני לא יודע".
חזרה ללקט .אתה אומר שאילו היית נותן הנחיה לעכב את הפצת הלקט היית גם מנחה
אותם להתקשר אליך בהמשך ,או שאתה תתקשר אליהם ,על מנת לאשר את הפצתו .ואתה
לא זוכר שנתת הנחיה כזאת.
“נכון .ראשית אני לא זוכר הנחיה כזאת ושנית אף אחד גם לא טען אף פעם שנתתי
הנחיה כזאת בנוגע לאישור הפצה מחודש .תראה ,אני לא יודע למה הם לא הפיצו אותו
ב־ 11בלילה ולמה הם דווקא הפיצו אותו בשש וחצי בבוקר .יש שם דברים לא פתורים".
יש לי השערה .לפני  40שנה נתת הנחיה לעכב לקט אדום שהגיע אליך טלפונית לקראת
 11-10בלילה של יום שישי ערב כיפור .למה נתת הנחיה כזאת? אני לא יודע ,אבל נתת.
עכשיו אתה מגיע למטכ"ל בשבת לפני שש בבוקר .מה שמביא אותך לשם זאת ההתרעה
שהגיעה ממרואן על אפשרות מלחמה כוללת .יכול להיות שאחד הדברים הראשונים שאתה
אומר לעצמך ,עכשיו אפשר להפיץ את הלקט שאמרתי לעכב .למה אתה לא זוכר את זה? כי
זה פרח מזיכרונך.
“שום סיכוי".
למה?
“הייתי זוכר".
דווקא את זה? הרי יש המון דברים שממרחק  40השנים שחלפו אתה לא זוכר .אז דווקא
את זה כן?
“את זה הייתי זוכר .כי העסק הזה של המברק של תהילה עלה בוועדת אגרנט ואת זה
הייתי זוכר ומציין שם".
★

אתה מכיר את המושג “תוחלת הנזק"?
“לא".
מדובר במושג שמשקלל את מידת הנזק וההסתברות להתגשמותו מחד ,אל מול
עלות מניעתו של הנזק מאידך .ואני שואל — האם שקללת את תוחלת הנזק ביום שישי
 5באוקטובר? האם ידעת לעצור לרגע ולשאול את עצמך — מה יקרה למדינת ישראל אם
כולנו באגף המודיעין טועים ומטעים בהערכת הסבירות הנמוכה שלנו?
“מה שאתה אומר זה שהייתי צריך לבוא לראש הממשלה ,שר הביטחון והרמטכ"ל
ולומר להם ,תראו ,כל המומחים שלי במחלקת המחקר אומרים א ‘ב' ג' ד' ואני חושב
שהם צודקים .אבל אני גם אומר לכם עכשיו שיכול להיות שהם טועים .תגיד לי ,לו אתה
רמטכ"ל ,שר ביטחון או ראש ממשלה ,מה היית עושה עם זה?"
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היה נכנס בי הספק ,והייתי שואל אותך מה משמעות הטעות של מחלקת המחקר .מה
מידת הנזק שעלולה להסב לנו טעות ההערכה.
“הייתי עונה לך שלו אנשי מחלקת המחקר אומנם טועים בהערכתם המצרים יכולים
לצאת למלחמה מיד ,למטרות אחרות ,מוגבלות בהיקפן .ומה לדעתך הממשלה הייתה
עושה עם זה?"
הדיון כאן הוא לא מה הממשלה הייתה עושה אלא מה אתה היית אמור לעשות .החוליים
של ממשלת ישראל והקברניטות הצבאית הם נושא לבדיקה אחרת .ובכל זאת ,אם כבר
שאלת ,ייתכן שברגע שהיית מאיר את עיניהם עם תוחלת הנזק ומזכיר להם את עוצמת
הצבאות המצרי והסורי שמצטופפים על קווי החזית ,ומדגיש להם שייתכן שכולם אצלכם
טועים בהערכה ,היה נופל להם האסימון ששמיכת הביטחון הקיימת לאורך הגבולות איננה
מספקת .ומכאן שאולי היו פותחים בגיוס מילואים חלקי .כבר ביום שישי.
“ולמה שיגייסו?"
כי מחיר הטעות יהיה מאוד גבוה.
“תחזור על זה".
כי מחיר הטעות יהיה מאוד גבוה.
“טעות מוחלטת .לפני פרוץ המלחמה ,אף אחד לא חשב על מחיר מאוד גבוה .להפך.
תקרא מה משה דיין אמר ביום שישי בתשע בבוקר בישיבה בלשכתו ,אנחנו נודיע
לאמריקאים כך וכך שהם הולכים לתקוף ואז הוא הפנה את ראשו הצידה כאילו הוא
מדבר לגוף שלישי ,כמו במחזה שייקספירי ,והוסיף התייחסות — ואולי בכלל כדאי לנו
לתת להם לבצע את התקפתם ,חבל לקלקל את העסק ,יבואו וניתן להם טיפול ,אבל
עכשיו זה לא מתאים לנו .וזה מעיד יותר מכול על הביטחון שלו בכוחו של צה"ל .וככה
כולם חשבו .אצל כולם בראש זה היה ככה .אם ייכנסו אז שייכנסו ומיד נכה אותם.
כשאתה מדבר אתי עכשיו על הסכנות אתה מדבר על זה בעיניים של מישהו שרואה את
המציאות  40שנה מאוחר יותר ,אבל המציאות לפני  40שנה הייתה של צבא בוטח בכוחו
וביכולתו לגבור על כל תרחיש שהאויב ינסה בטיפשותו ליזום .כל המטה הכללי חשב
ככה .אם ייכנסו שייכנסו .מיד נכה אותם".
אבל כל מה שאתה אומר נכון מול ההבטחה והידיעה שצה"ל יקבל התרעה של  48שעות.
הביטחון של הצמרת הצבאית בכוחו של צה"ל היה מורכב מהתרעה מספקת על כוונות
האויב ,שתאפשר לכל הפחות גיוס מילואים חלקי כזה שיספיק לצורכי הגנה ,בצוותא עם
הכוח הסדיר.
ישראל לא תכננה להרחיב את גבולותיה במהלך יזום .כל תוכניות המלחמה של צה"ל,
שכללו כמובן מהלכים התקפיים ,השמדת צבאות האויב והרחבת גבולות האימפריה ,היו
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מבוססות על פעולה ותגובה .תמיד כתגובה למתקפה של צבאות האויב .ותמיד הייתה שם
ברקע הידיעה על התרעת מינימום של  48שעות .ככה הבטיח אהרל'ה .ככה הבטחת אתה.
“איך מודיעין יכול לומר ,בעוד  48שעות תפרוץ מלחמה? איך? זה בלתי אפשרי.
וצבא אסור לו לבנות על זה .ועוד משהו .היו תוכניות של צה"ל כמה טנקים צריך למקרה
של התקפת פתע .ביום שישי אחרי ישיבת הממשלה המצומצמת גולדה סיפרה לחיים
בר־לב כמה טנקים יש בדרום ובצפון ,ובר־לב אמר לה אם כך את יכולה להיות רגועה.
ולמה אני אומר את זה ,כי המחשבה של חיים בר־לב ודדו ושל כולם הייתה שכמות הכוח
הזה מספיקה .וזה חלק מהתמונה הכללית שכביכול לא קשורה לאמ"ן ,אבל מסבירה לך
את הטעות שלך כשדיברת על כך שלו אמרתי מה שאמרתי ביום שישי הם היו מגייסים
מכיוון שהיו חושבים שמחיר הטעות גבוה".
אבל אתה מתעלם מעניין ההתרעה .אני חושב שכולם האמינו שתהיה התרעה של 48
שעות .הבטחתם התרעה של לפחות  48שעות.
“תגיד לי מה אתה מבין במושג התרעה?"
בהקשר של מלחמת יום הכיפורים?
“כן".
לתקוע בשופר ,להבהב בכל האורות האדומים לצפור בכל הצופרים — מלחמה בשער
בעוד  48שעות ,אולי קצת יותר .מצרים .סוריה .אולי שתיהן יחד.
“אין דבר כזה ומעולם לא היה דבר כזה".
מה זאת אומרת לא היה? הרי אתה עצמך אמרת לגולדה שתיתן לה התרעה של מספר
ימים מראש לפני שהם יצאו להתקפה.
“ומול מה נדע?"
מול ההכנות בשטח.
“בדיוק .ונתנו את ההכנות או לא?"
נתתם ,באופן לא לגמרי מלא ,ולמצער לא רשמתם ליד זה את הערכת הכוונות הנכונה.
מלחמה בשער.
“נכון ,אתה צודק .וכבר אמרתי שעשיתי טעויות (מחייך)".
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מה הרגשת כשקיבלת בשבת לפנות בוקר את הטלפון מראש לשכתו של זמיר ,איש המוסד
פרדי עיני ,שדיווח לך על הידיעה שמסר הסוכן אשרף מרואן“ :היום עם רדת החשיכה תפרוץ
מלחמה כוללת עם מצרים וסוריה"?
“זה פתר לי את בעיית הזמן .שהרי אין דבר יותר חשוב בהערכת העתיד מאשר לקבל
נקודת זמן .עכשיו זה כבר לא 'אינני ידוע אם זה יקרה עוד שעה או עוד שנה' .עכשיו יש
נקודת זמן .ברגע שיש לך נקודת זמן אתה נאחז בה באופן אוטומטי".
זאת תשובה רציונאלית .מהשכל .אבל מה באמת הרגשת? בין שלוש לארבע לפנות בוקר
העיר אותך טלפון משנתך ושמעת מצדו השני של הקו הודעה שמעולם קודם לכן ראש אמ"ן
לא שמע כמותה .והודעה כזאת לא נאמרה גם מעולם בכל מלחמות ישראל עד אז .מה זה
עשה לך?
“הבנתי שצריך להתארגן".
לא נחרדת?
“למה שאני אחרד?"
אחרי הכול הודעה שכזאת ,ובניגוד משווע להערכת אמ"ן.
“זה היה שונה אבל יש צבא גדול .ויש מצב כוננות ג' מאתמול .וצה"ל מוכן וכל
תוכניותיו מסודרות ויש לנו  12שעות להיערך".
לא הרגשת חשש גדול?
“אני לא זוכר שחששתי".
למה?
“למה שאני אחשוש?"
אולי כי בעוד  12שעות עומדת לפרוץ מלחמה וכל גייסות מצרים וצבא סוריה נמצאים על
הגבול ומולם מתי מעט לוחמים?
“היה לי ביטחון מלא שצה"ל ערוך לפי תוכניותיו .הרי היו תוכניות .בצפון שתי
חטיבות שריון .בדרום שלוש חטיבות שריון .אני לא הלכתי לבדוק אם הן ערוכות בסדר
או לא אבל ידעתי שצה"ל מאורגן לפי תוכנית ההגנה שלו .יש תוכנית הגנה למקרה של
מלחמה וצה"ל ערוך לפי התוכנית הזאת .האם הן ערוכות כמו שצריך או אם התוכנית
טובה או לא? זו כבר שאלה אחרת .בזה לא התערבתי".
מה עשית דבר ראשון עם קבלת הידיעה?
“התקשרתי לארגן פגישה דחופה של כל אנשי המחקר ומיד אחר כך ,אולי לפני זה,
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התקשרתי לשר הביטחון ,הרמטכ"ל וסגנו כדי להכניס אותם לתמונה ,לוודא שההודעה
הגיעה אליהם .כי לא ידעתי למי פרדי דיווח".
בוועדת אגרנט אתה אומר — “את הידיעה (של אשרף ,א"ב) הזאת אני מקבל ברצינות".
מה גרם לך להתייחס להודעה הזאת ברצינות?
“הפקפוקים שלי בנוגע להיתכנות המלחמה התחילו כבר ביום שישי לפנות בוקר בגלל
היציאה החפוזה של הרוסים .ברגע שאמרו לי 'היום לקראת רדת החשיכה תפרוץ מלחמה'
לקחתי את זה ברצינות .זאת החשיבות של ידיעה עם זמן .אתה חייב לקחת את זה ברצינות.
"אתה יודע מה זה הדיאלקטיקה המרקסיסטית? (צוחק) כשהייתי בן  16בתנועת הצופים
נתנו לי חוברת ששמה היה הדיאלקטיקה המרקסיסטית .המחבר היה טוואריש (החבר)
סטאלין .ואני למדתי את זה ונתתי על זה הרצאות .אחד הדברים שאני זוכר שהם אמרו שם
שכמות מסוימת הופכת למסה קריטית ,לאיכות .והייתה להם דוגמה .אתה לוקח גולות.
אתה שם אחת על השנייה על השלישית .ובסוף גולה אחת גורמת לכל העסק להתפרק.
לקראת המלחמה הצטברו גולות ועוד גולות עד שהגולה 'זמן' שברה את כל החבילה".
“גולת הזמן" היא שגרמה לך להתייחס לידע הזאת ברצינות?
“בדיוק .אמרתי לעצמי עכשיו זה לא משנה מהי ההערכה .מרגע זה אתה מתייחס
למצב כאילו עומדת לפרוץ מלחמה .מה זה נקרא מתייחס? עושה את כל הפעולות כאילו
הולכת לפרוץ מלחמה".
ולמרות זאת בשעה  05:30בבוקר נפגשת עם הרמטכ"ל בלשכתו ,בנוכחות ראשי האגפים
והזרועות ,ואמרת (לפי בראון וברטוב) “אין המלחמה נחוצה לסאדאת מן הבחינה המדינית.
לכן אין כל הסבר מדיני למלחמה הזאת" .האומנם?
“להיות כנה אני לא יכול להתעלם ממה שאני יודע היום .ובדיעבד כמובן שהאמירה
הזאת לא הייתה נכונה".
אבל איך יכולת לצאת בהכרזה כזאת בשבת בבוקר? איך יכולת בשבת לחשוב שאין כל
הסבר מדיני למלחמה הזאת?
“סאדאת שואל את עצמו מה גרוע יותר — להישאר מושפל ,או לצאת למלחמה
ולחטוף תבוסה נוספת ,אולי גדולה יותר מהקודמת? האם בשם השבת הכבוד האבוד אני
מוכן להסתכן בעוד תבוסה צבאית?"
זאת אומרת שמשקולת הסיכון שבתבוסה נוספת הייתה כבדה יותר ממשקולת החזרת
הכבוד?
“בדיוק .הדבר האחרון שסאדאת חשב שהוא יכול היה להרשות לעצמו זה לחטוף עוד
תבוסה .הם פשוט הרגישו שהם עדיין לא מוכנים צבאית לצאת למלחמה מול המטרות
שהציבו לעצמם".
137

אבירם ברקאי ַ /מ ַּׁשק ַּכנְ ֵפי ַה ָּטעּות

הייתי מקבל את ההיגיון בדבריך לו היית אומר לפורום שהתכנס ,מבחינה צבאית אין שום
הסבר למלחמה .שהרי אם הם ינסו לעמוד ביעדי המלחמה שלהם הם יודעים שלא יצליחו.
שהם יחטפו .אבל מבחינה מדינית יש להם את כל הסיבות שפירטתי קודם לכן .מבחינה
מדינית יש להם הסבר טוב מאוד מדוע הם רוצים לצאת למלחמה — כל הישג קרקעי ,ולו
קטן מידות ,ישיב להם את הכבוד הלאומי שאבד .כיבוש קו בר־לב ,שחרור התעלה ואחר כך
שביתת נשק כפויה ופתיחת משא ומתן מדיני.
“אנחנו פשוט לא רואים עין בעין את ההגדרות .מבחינתי המטרה המדינית של סאדאת
הייתה להגיע למיצרים .ולזה הוא לא היה מוכן".
מתי במהלך השבת הגיעה אליכם הידיעה המפורטת על מתווה המלחמה המצרית שעומדת
לפרוץ לקראת חשיכה?
“אני לא זוכר בכלל שהגיע אלינו דבר כזה".
בספרו של שמעון גולן “מלחמה ביום הכיפורים" ,מסופר שכבר בשעה  08:00של שבת,
 6באוקטובר ,הגיעה לישראל הידיעה המפורטת של המידע שמסר אשרף מרואן לצבי זמיר על
אודות תוכנית המלחמה המצרית האמורה לפרוץ עם רדת החשיכה .בידיעה נאמר בין היתר...“ :
לאחר החצייה ייעשה מאמץ לתפיסת שטח בעומק  10ק"מ .אין כוונה להגיע בשלב הראשון עד קו
המעברים .בהגיע הצבא לעומק שנקבע ינסה להחזיק מעמד ,ועל פי התוצאות של שלב זה ייקבע
ההמשך" .הרי לך מתווה המלחמה בידיעה מפורטת ולא סתם מתווה אלא מלחמה אחרת מכפי
שדמיינתם .מלחמה כוללת ביעדים מוגבלים .איך יכול להיות שאתה לא זוכר את הידיעה הזאת?
“את הידיעה הזאת לא ראיתי .עובדה .אני רוצה שתבין .יש לי מחלקת מחקר .היא
אמורה הייתה להפיץ לכולם נייר כזה .אני לא זוכר שקראתי נייר כזה .ככל שאני זוכר אני
רואה עכשיו בפעם הראשונה בחיי את הידיעה הזאת שאתה מציג לי .האם היא הגיעה
אלי? אולי .אני לא זוכר .למה לא ראיתי אותה? אני לא יכול לומר לך .אחרי הכול חלפו
כבר יותר מארבעים שנה .אני לא זוכר".
בספרו “הצופה שנרדם" טוען פרופ' בר־יוסף שבשעה  ,13:45רבע שעה לפני פרוץ האש,
הוציאה מחלקת המחקר את הלקט האחרון שלה לפני המלחמה ובו פרטים מעודכנים על
התוכניות המבצעיות המצריות בהתאם לידיעה המפורטת שהגיעה בשעה  8בבוקר .גם את
זה לא ראית?
“אני לא זוכר שראיתי מסמך כזה".
ואם היית רואה בשעה רבע לשתיים לקט כזה האם הדברים היו נראים אחרת מבחינתכם?
“יכול להיות .אבל אני לא זוכר דבר כזה .בכלל לא .אני זוכר שכל הזמן חיכינו שהם
ימשיכו עד המעברים".
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נניח שהיית יכול לחזור במכונת זמן לימים שלפני מלחמת יום הכיפורים .מה היית עושה אחרת?
“אם יש דבר שכקצין ,כאלוף בצה"ל ולאו דווקא כראש אמ"ן לא עשיתי בסדר ,זה שלא
דפקתי מספיק חזק על השולחן ואמרתי — חבר'ה ,אל תשבו על התעלה זה לא נכון צבאית.
צריך לעזוב את התעלה ולשבת באזור אום חשיבה .לא נלחמתי על זה מספיק.
“אני חושב שהייתי צריך להילחם יומם ולילה נגד כולם כדי לעזוב את תעלת סואץ
ולשבת על רכס ההרים ,ולקבל פתרון אמיתי להתרעה .הייתי צריך להילחם הרבה יותר
כדי לשכנע .אני חושב שזה גם היה נותן הזדמנות פוליטית חדשה במרחב .המצרים היו
יכולים לשקם את התעלה ואז הם לא היו הולכים כל כך מהר למלחמה .על זה הייתי צריך
להרעיד את אמות הסיפים".
ובתור ראש אמ"ן?
“הרבה דברים שכבר דיברנו עליהם".
כמה מתוך מאזני האחריות הכוללת על מחדל מלחמת יום הכיפורים נופל לדעתך על
כתפי המודיעין? כמה על הדרג הפיקודי? כמה על הדרג הפוליטי?
“נניח שביום שישי בבוקר אלי זעירא היה מתייצב אצל שר הביטחון והרמטכ"ל ואומר
להם לפי דעתי הסבירות למלחמה גבוהה מאוד .מה היה קורה? תגיד לי אתה".
דדו טען שלא גייס מילואים בגלל שלא היו לו עדיין אינדיקציות מספיק ברורות על מלחמה
והוא שמע את ראש אמ"ן אומר שוב ושוב ,חמש פעמים בחמש ישיבות שונות באותו יום,
“הסבירות למלחמה נמוכה" .והנה ביום שבת ראש אמ"ן כבר לא השתמש יותר בביטוי סבירות
נמוכה והגיעה אינדיקציה טובה והרמטכ"ל דרש לגייס מילואים .מכאן שאני מעריך שלו דדו
היה שומע מראש אמ"ן ביום שישי בבוקר “סבירות גבוהה למלחמה" הוא היה מגייס.
“הוא לא יכול היה לגייס בלי אישור של דיין".
אפרופו דדו ודיין .בראיונות אחרי המלחמה ,או במהלכה ,שניהם אמרו שעד שלא נפלו
הפצצות הראשונות הם לא באמת האמינו שתפרוץ מלחמה .ואילו לשיטתך כבר ביום שישי
הם חשבו שיש מלחמה .הם שיקרו?
“אני צריך לראות בדיוק מה הם אמרו .באופן כללי נדמה לי שאחרי המלחמה אנשים
אמרו מה שהיה להם נוח".
אני חוזר ברשותך לשאלה על חלוקת האחריות .כמה מתוך האחריות על מחדל מלחמת
יום הכיפורים נופל לדעתך על כתפי המודיעין?
“אם הייתי גאוותן הייתי אומר  99%אמ"ן (צוחק) .אבל באופן גס לגמרי אני חושב
שהטעויות הכי גדולות היו בעיקר טעויות אג"מיות .ובעיקר חיל האוויר ופיקוד דרום".
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אשמתו של מי הייתה גדולה יותר — המדינאים,
המפקדים או אנשי המודיעין?
גדעון גרא — הצד המדיני ,כי הוא היה צריך להוריד תמונה מכל המגעים שנעשו
באותם ימים לגורמים המעריכים.
אהרן לברן — המודיעין .הערכת המודיעין כשלה ,למרות שהצד האיסופי גם באמ"ן וגם
במוסד הביא את התוצרת .טליק אומנם אמר שזאת חוצפה להטיל על המודיעין את
אשמת המחדל ,אבל בניגוד לו אני חושב שלמודיעין היה משקל עצום במחדל .ומדובר
על מודיעין שהיה לו מקור כמו מרואן ותעודת ביטוח כמו האמצעים המיוחדים .אני
מניח שאי יציאת המצרים למלחמה ב"כוננות כחול לבן" (מאי — יולי  ,'73א"ב) הייתה
ניצחון פירוס שלנו .מכיוון שמעמדו של זעירא ,היחיד שאמר שלא תהיה מלחמה,
הרקיע שחקים .הטעות השנייה הייתה כמובן אג"מית .פריסת הכוחות השגויה.
אביעזר יערי — המודיעין .אם אמ"ן היה עומד על הרגליים ואומר ,יש התרעה
למלחמה — צה"ל היה נערך והיה מקבל את המלחמה בצורה יותר הגיונית .כל השאר
שטויות .כל מי שיגיד לך שהמדינאים עצרו את זה ודדו ישן או לא ישן זה שטויות .אם
אלי זעירא ,אפילו אריה שלו ,היו אומרים יומיים קודם שיש סיכוי למלחמה צה"ל היה
מוכן טוב יותר למלחמה .נקודה.
זוסיה קניאז'ר (זיזי) — המחדל העיקרי הוא אג"מי־פיקודי .אבל המודיעין משולב
בזה מעל לצווארו .המודיעין עשה את ההערכה שלו ואמר שהמטכ"ל המצרי יודע
שאין לו אופציה צבאית .וזה לא הגיוני לומר דבר כזה על מדינה עם כמות כזאת של
מטוסים ,טנקים ,תותחים וחיילים .עשר דיביזיות .להגיד שאין להם אופציה צבאית .אין
דבר כזה .האופציה הצבאית תתאים את עצמה למטרות המלחמה שיגדיר השליט —
זה שלא ניתן לקרוא את הראש שלו.
בצד האג"מי־פיקודי הטעות הכי גדולה הייתה חוסר בתוכנית הגנה של פיקוד
הדרום .באחד הספרים קראתי שהרמטכ"ל בדק תוכניות אופרטיביות של הגנה
והתקפה של הפיקודים .זה משפט שקרי .לא הייתה תוכנית הגנה לפיקוד הדרום;
ופצצות מצרר שלנו נבלעו בדיונות בחולות ולא עשו שום נזק; ולא פותחה תרגולת
נגד סאגרים (למרות שהמודיעין הוציא חוברות על הנשק החדש .והם כבר נתגלו בימי
קרב בסוריה ,א"ב); ויחסי הכוחות .מה הם חשבו בדיוק ,שמול תשע דיביזיות מצריות
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תוכל לעמוד דיביזיה אחת שלנו שפרוסה מפורט פואד ועד ראס סודר ולהחזיק
מעמד? ואריק שרון שדילל את המעוזים בסיני .גם כשהיו שלושים מעוזים היו בין
כמה מהם מרחקים של יותר מעשרה קילומטר .שתי כיתות חיילים מצ'וקמקות בכל
מעוז .ואתה הרמטכ"ל אישרת את זה?
הדרג המדיני לדעתי נשען טוטאלית על האג"מי־מודיעיני .ולכן אין לי בכלל טענות
לגולדה מאיר .אם הרמטכ"ל חוזר ואומר ,מה שיש לנו שם זה מספיק .הסדיר יבלום.
ואם המצרים יעשו משהו חיל האוויר יגמור אותם .גולדה היא היחידה גם ששאלה את
חוסיין — מה אתה רוצה להגיד לי ,שסוריה תתקוף לבדה? גולדה סמכה על משה דיין.
היא מאוד סמכה על דדו .היא גם סמכה על אלי זעירא .אז מה רוצים ממנה? מכאן
שהדרג המדיני הוכשל על ידי הדרג האג"מי והדרג המודיעיני.
יואב דייגי (פישי) — המודיעין .אם המודיעין היה קם בתחילת אוקטובר  '73ואומר,
חברים ,פה הולכת להיות מלחמה אז האג"ם היה מתנהל אחרת והמדינאים היו
מתנהלים אחרת והכול היה אחרת.
זה שהצבא לא היה מאורגן ולא מסודר ולא ערוך כמו שצריך ולא היו לו תוכניות
הגנה — כל זה נכון .ודרך אגב ,אחרי כוננות “כחול לבן" הוא כבר היה אמור להיות עם
יכולות מוכחות .מתורגלות .וזאת פאשלה לא נורמלית .לכן אני לא מנסה לנקות את
הצבא מאשמתו.
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המפץ הגדול
ב־ 1באפריל  '74התפרסם דו"ח ועדת אגרנט שבין יתר הדברים המליץ על הפסקת תפקידך
כראש אמ"ן .איך הרגשת?
(אחרי הפסקה מאוד ארוכה) — “זה לא הפתיע אותי לגמרי ,ולמה? כי כבר לפני פרסום
הדו"ח התנהל משא ומתן ביני ובין משה דיין שנתן לי להבין שזה מה שיהיה (הוועדה
תמליץ על הדחתו מתפקיד ראש אמ"ן ,א"ב) ושהוא בשום פנים ואופן לא יסכים שאני
אעזוב את הצבא ולכן הוא רוצה עוד טרם פרסום הדו"ח שאני אקבל את פיקוד מרכז .זאת
אומרת שמסקנות הדו"ח לא הפתיעו אותי".
השמים נפלו עליך?
“לא .זה הרי לא הפתיע אותי".
זה לא הפתיע אותך כי דיין נתן לך את הכיוון המסתמן בדו"ח אבל עכשיו הדו"ח מתפרסם.
עד אותו רגע זאת הייתה שיחה בארבע עיניים בינך ובין שר הביטחון .עכשיו מסקנות הדו"ח
פרושות בעמודים הראשונים של כל העיתונים ומשודרות ללא הרף ברדיו ובטלוויזיה .כל עם
ישראל נחשף להמלצת הוועדה להדיח אותך מתפקידך והשמים לא נפלו עליך?
“אני לא מוכן לדבר על הרגשות והתחושות האישיים שלי".
אולי בכל זאת? מה עבר עליך כשראית את העיתונים עם מסקנות הוועדה?
“אני קורא את העיתונים האלה כבר ארבעים שנה (צוחק) .אין לי נטייה לדבר על זה.
ולומר לך את האמת ,אני גם לא זוכר הרבה מה היו התחושות שלי אז".
חשבת שנעשה לך עוול?
“אני לא בטוח שנעשה לי עוול .הרבה לפני פרסום הדו"ח אמ"ן נתן הערכה של סבירות
נמוכה .ואמ"ן עשה טעות .ואני בתור ראש אמ"ן אחראי לטעות .זה שאת ההערכה הזאת
עשו חמישים חכמים שנקראים מחלקת מחקר זה בכלל לא משנה .האחריות היא שלי.
זאת אומרת כל האחריות היא עלי ומכיוון שאמ"ן שגה ,הייתי צריך להתפטר .במנותק
מהמלצת ועדת אגרנט".
זאת אומרת שבמנותק ממה שהרגשת כלפי דו"ח הוועדה בנוגע לאחריות הדרג המדיני,
אתה באופן אישי לא הרגשת שנעשה לך עוול?
“נכון .לא הרגשתי שנעשה לי עוול .ההנמקות של ועדת אגרנט לא נראו לי .אבל זה
לא שינה את העובדה שהייתי צריך לשאת באחריות לטעות".
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איך הרגשת כשקראת את מסקנות הוועדה כלפי הדרג המדיני ,כשראית שהוועדה פטרה
אותם מאחריות למחדל?
“הייתה לי אכזבה עמוקה מהרשות השופטת במדינת ישראל .וזה לא טוב .בן אדם
צריך שיהיה לו אמון ברשות השופטת".
האם האכזבה הגדולה שלך נבעה בעיקרה מכך שאנו רואים ברשות השופטת גוף ללא
מתום ולפתע הבנת שגם הם אולי הושפעו משיקולים זרים?
“בדיוק כך .חרה לי הגיבוי והמשענת שהפוליטיקאים קיבלו מהוועדה .זאת הייתה
נקודת השבר שלי .חוסר האמון במערכת המשפטית .אחר כך גם קיבלתי אישור
לתחושותיי .לפני מותו הסביר יגאל ידין שהם החליטו בוועדה לא לפגוע בדרג הממשלתי
מכיוון שהעם לא היה עומד בזה".
הרבה מהביקורת בספרך “מיתוס מול מציאות" מופנית כלפי התנהלותו של שר הביטחון.
דו"ח ועדת אגרנט מצא פה ושם פגמים מינוריים בהתנהלותו אבל בסך הכול הוא יצא בסדר.
נראה לי שחלק מהכעס שלך הוא לא בגלל מה שדיין עשה אלא בגלל מה שהוא לא עשה —
לא לקח אחריות מיניסטריאלית והתפטר.
“אתה צודק .הייתה לי אשליה שכולם ינהגו כמוני .שכל אחד ייקח אחריות על מה
שבסמכותו .אני לוקח אחריות על כל אמ"ן .דדו ייקח אחריות על הצבא .דיין ייקח אחריות
כשר ביטחון .ביפן כשיש תאונת רכבות דבר ראשון שר התחבורה מגיש את התפטרותו.
זאת לקיחת אחריות כוללת .ולא משנה שהוא לא היה מעורב בגורמים שהביאו לתאונה
ושהממשלה היפנית אולי לא תקבל את התפטרותו .הקודים שלו אומרים — אחריות
כוללת .התפטרות .וזה לא קרה כאן עם דיין .וציפיתי שקוד ההתנהגות הזה יוביל את
כולם .עד ראש הממשלה .וזה לא קרה".
תרשה לי להתחבר למשפט שחזרת עליו מספר פעמים בפגישתנו“ :אני לא מאמין למילה
של משה דיין" .למה?
“מיד בתום המלחמה שאלו את דיין מה הייתה הטעות המרכזית של מחדל מלחמת
יום הכיפורים ודיין אמר — הטעות הייתה שלא הייתה פריסה נכונה של הכוחות הסדירים
לאורך החזיתות .זאת אומרת האשמה היא אג"מית .הוא לא הזכיר במילה את המודיעין.
מאוחר יותר כשדיין נקרא להעיד בפני ועדת אגרנט הוא הבין שעל מנת לצאת נקי
מהוועדה עליו להפוך את המודיעין לאשם העיקרי .וכך הוא עשה".
עד יום פרסום הדו"ח אני מניח שהיו לך הרבה חברים .חלקם חברי נפש .אחרים הצטופפו
בחצרך מפאת התפקיד שמילאת .תמיד טוב להיות חבר של ראש אמ"ן .והנה ראש אמ"ן
מוקע על ידי ועדת אגרנט כאחד האחראים המרכזיים למה שקיבל מהר מאוד את הכינוי
“המחדל" .מה זה עשה לחברים שלך?
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“האמת היא שכל מי שראיתי בו חבר אמיתי לא נטש אותי .אף אחד לא הפנה עורף.
היו אפילו כאלה שקודם לא ראיתי בהם כל כך חברים ודווקא עכשיו הם התקרבו יותר".
באמת?
“כן".

מסקנות הוועדה כלפיך הן קשות .מה הייתה השפעת הדו"ח בדלת האמות שלך ,עם
משפחתך?
“הבית נתן לי תמיכה של  .100%הייתי בן  .46תוחלת החיים היא כמעט כפולה.
הבנתי שצריך לתכנן את החיים הלאה קדימה .לתכנן את העתיד".
הרגשת מצוקה אצל הבנות?
“אני לא זוכר בדיוק אבל יש לי הרושם שאם הייתה להן מצוקה הן ידעו להסתיר את
זה יפה מאוד".
בנות כמה הן היו?
“הגר הגדולה בת  .18עדי הבינונית בת  .16סיגל הקטנה בת ."7
ושום שידור מצוקה מכיוונן?
“שום דבר".
ואיך אשתך הגיבה?
“אתיקה הייתה כמו פלדה .אתי באש ובמים כל הזמן".
האם הזמן מרפא?
“בארבעים שנה הפצע כבר מזמן התרפא .אבל הצלקת נותרה".
נשארה צלקת?
“כן".
נפשית ,אני מניח?
“בטח .אבל תראה ,אצל אנשים שהיו להם חיים עתירי עשייה תמיד יש תקריות ויש
צלקות".
אתה עדיין כועס?
“על מי יש לי לכעוס?"
על הרשות השופטת כבר אמרת .אולי גם על דיין .על גולדה .על דדו.
“לא כועס .אולי מאוכזב .היה לי מערך ציפיות והיו לי אכזבות מאנשים".
גם בתוך האגף שלך?
“בהחלט .מצד שני ,אני אחראי עליהם".
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האם אתה חושב שמגיע לך תיקון מהציבור הישראלי?
“אני איש ריאלי .כבר אמרתי לך בתחילת הראיון אני חושב שעמים שיש להם מיתוס
אי אפשר לשנות אותו .נוצר מיתוס מסוים סביבי ואין שום סיכוי שהוא ישתנה".
אבל זאת לא הייתה השאלה שלי .אני שאלתי אם אתה ,אלי זעירא ,חושב שמגיע לך
תיקון ,ולא אם זה ריאלי או לא.
“לא יודע מה זה ‘מגיע' .יש עם .העם זקוק למיתוסים .לסיפורים .נתנו לו את המיתוס
הזה .זה עוזר לו .זה טוב לו .בסדר .מה אני אגזול מהעם את המיתוס?" (צוחק).
ואם היית יכול לפזר אבקת קסמים על העם ולעשות תיקון על כל מה שהם חושבים עליך
עד היום .היית משתמש באבקה הזאת?
“לא חשבתי על זה .אבל אם הייתה לי אבקה כזאת הייתי עושה דברים הרבה יותר
חשובים מאשר העניין האישי שלי".
מי מכל האנשים ,כולל אלה שכבר לא בחיים ,היית רוצה שיקבל אותך חזרה בחיבוק גדול
של חזרה בתשובה?
“אני לא רוצה לשמוע מהם .לא רוצה שיחבקו אותי .אני לא אחבק אותם והם לא
יחבקו אותי".
הפרדת כוחות מוחלטת מ־ 1באפריל  .'74לא מעוקצך ולא מדבשך?
“בדיוק כך .ניתוק מגע .אבל זה לא מאנשים .זה מהממסד".
שהרי מהחברים שלך לא התאכזבת.
“בטח שלא .זה מהממסד .וזה הבדל עצום".
בבחינת “הבנתי אתכם ,לא מעוניין יותר לשחק על המגרש שלכם?"
“כן .אני לא רוצה להיות אתכם .לא רוצה יותר לשמוע מהממסד .זה לא עניין אישי".

145

במהלך הראיונות עם זעירא משהו בי השתנה.
האיש שהתרגלתי לשנוא כל השנים ,שנתפס בעיני כדמות פלקאטית ,מנותקת,
מנוכרת ,יהירה ובוטה ,הפך מדקה לדקה להיות פשוט בן אדם.
בין כוס תה אחת לרעותה ,הרגשתי שאני הולך ומחבב את האיש .בין פגישה
אחת לרעותה ספרתי בקוצר רוח את הדקות .ייחלתי לישיבה המשותפת סביב
שולחן המטבח ,עם כוסות התה והלימון .חזרתי מבולבל.
שטחתי בפני זוגתי את הדילמה שהתחילה לסדוק את ביטחוני כחוקר נטול
פניות .חששתי ששיקול דעתי המקצועי יתעוות.
ראיתי את חומרי הראיונות ,היא אמרה .אינך עושה לו הנחות.
מצד שני ,היא הוסיפה ,ונתנה בי את המבט הרך שלה — אתה יודע להרפות.
ולסלוח.
מתודלק בשתי האמיתות האלה הגעתי לפגישתי האחרונה עם זעירא בידיעה שאני
עומד לפרוץ את גבולות המשחק .לוקח את התובנות שלי צעד אחד קדימה .למען
האמת הרבה יותר מצעד אחד.
לא הייתי בטוח מה תהיה תגובתו.
גיששתי אצלו .אמרתי שנכון שעד כה לא היססתי לשאול שאלות נוקבות
ולאורך כל הדרך הבעתי בפניו את האני מאמין שלי על המלחמה ,תוך מתן דגש על
התנהלותו האישית בתוכה ,אלא שהפעם אני עומד לעשות זאת בסגנון שונה .קשה
יותר .סוג של טריבונאל .אני התובע .זעירא הוא הנאשם.
אני מתכוון להעלות בפניך סדרת טעויות מרוכזת שלעניות דעתי אגף המודיעין
ואתה בתור העומד בראשו ,האחראים הישירים להן .חשוב לי לשמוע את דעתך.
אפשר להסתפק בתשובה קצרה“ .נכון טעיתי"“ .לא אני לא מסכים אתך".
האיש המרשים הזה נדרך בכיסאו ושפת גופו שידרה מצוקה .בחלוף רגע הוא חזר
לעצמו ,נשען לאחור ,שאל “אולי עוד כוס תה לפני שנתחיל?" מזג לנו שתי כוסות
תה מהביל ,חייך ואמר — “אפשר להתחיל".
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ראש בראש
אני חושב ששגיתם כאשר לא הפנמתם את משמעות הבושה הגדולה של סוריה ומצרים
מתוצאות מלחמת ששת הימים וחשיבות התיקון עבורם לבושה; והכבוד שנפגע
וחשיבות החזרתו; והאדמה שנגזלה והצורך להשיבה; והתעלה ,סמל לאומי ,שצריך היה
לעשות הכול ע"מ לפתחה מחדש — ולא צירפתם את כל אלה להכרזות נאצר ואחריו
סאדאת — “מה שנלקח בכוח יוחזר בכוח" ו"אנחנו מוכנים להקריב מיליון חיילים".
בקיצור נרדמתם בשמירה על זרי הקונספציה ולא הבנתם שהבחורים בצדה המערבי של
התעלה רציניים.
“לא נכון .ידענו .היה לנו מסמך שסאדאת אמר — אני רוצה לצאת למלחמה .אבל הוא
סייג זאת עד שיתמלאו התנאים הדרושים".
ומי החליט שבשביל החזרת הכבוד הם אמורים היו להגיע דווקא עד המיצרים? איך לא
שקללתם את יכולתם המיידית לצאת למלחמה קטנה ,מוגבלת? איך לא עשיתם אחד ועוד
אחד — יש להם יכולות יבשתיות לצליחה מיידית .למלחמה מוגבלת .יש להם פגיעה אנושה
בכבוד — וכל הסימנים המעידים מגזרת התעלה מצביעים על הכנות למלחמה עכשיו .אולי
תסביר לי את מקור הטעות?
“אני מבין מה שאתה אומר אבל אני עכשיו המצרי ואני אומר לך שהמינימום שלי
הוא להגיע למיצרים .זה המינימום .רק זה יחזיר את הכבוד .ואתה מספר לי שיספיק לי
להגיע עד רבע הדרך .ואתה צריך להבין עוד משהו אצל הערבים והחזרת הכבוד .לא
בוער להם .הרי כבר נאצר כמה שנים אחורה אמר 'מה שנלקח בכוח יוחזר בכוח' .הבעיה
היא נושא הזמן .ראש אמ"ן צריך להתרכז בנושא הזמן .הוא צריך להגיד לרמטכ"ל או
לשר הביטחון מתי בדיוק הם מתכוונים לצאת למלחמה ולהחזיר את הכבוד האבוד .היום.
מחר .מחרתיים".
אבל כבר עברו שש וחצי שנים מרגע אובדן הכבוד שלהם .ובמהלך השנים הללו הם חזרו
והכריזו מה “שנלקח בכוח יוחזר בכוח" .ובמצרים אתה בעצמך אמרת שהייתה תסיסה נגד
סאדאת .וכל הסימנים מהתעלה ,בטח ביום שישי ,הראו שהמצרים רציניים יותר מאי פעם
ואתם? בשלכם“ .עד שלא יהיו להם מטוסים ארוכי טווח הם לא יצאו למלחמה" .וגם —
“עדיין לא קיבלנו את הזמן המדויק" .ואז כשמביאים לכם את הזמן המדויק בשבת לפנות
בוקר אפילו אז אתם עדיין לא אומרים בקול רם “השתנתה הסבירות למלחמה" .איך זה יכול
להיות?
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“במבט אחורנית בוודאי ששגינו .אבל באותה נקודת זמן ,מול הנתונים שהיו לנו ,לא
שגינו".

אני חושב ששגיתם כאשר לא הפנמתם שקשה לדעת מה עובר בראשו של מנהיג מדינה
דיקטטורית ,דוגמת מצרים מודל  ,'73שמסוגל בניגוד לכל קונספציה ממוסמכת להפוך את
הקערה על פיה ולצאת למלחמה מסוג אחר .קטנה יותר ביעדיה .כזאת שלא תקבלו מסמכים
אודותיה.
“אתה צודק .חשבנו שאנחנו יודעים מה קורה אצל סאדאת .מרואן העביר לנו חומרים
שנתנו לנו את התחושה שאנחנו יודעים מה עובר בראש של סאדאת ולכן גם נדע אם
משהו ישתנה .ושום סימן על שינוי כזה לא הגיע אלינו".
אני חושב ששגית ,באופן אישי ,כאשר אפילו ביום שישי בבוקר ,ערב יום הכיפורים,
כאשר החל לקנן בך הספק ,עדיין דבקת בהערכת “סבירות נמוכה" וגם “סבירות נמוכה
מנמוכה" למרות פינוי משפחות היועצים הסובייטים ,ותנועות הצי הסובייטי בים התיכון
ופינוי האוניות שלו מנמלי מצרים ,והידיעה שצביקה זמיר הולך לפגוש מקור טוב שאמר
שהולך להיות משהו ,והגידול המפחיד בארטילריה ובציוד צליחה בתעלה ואי הבנת טיבו
של התרגיל במצרים ,ומערך החירום שלא היה כדוגמתו בסוריה והכרזות המצרים ,ובעיקר
הסורים ,שהם מפחדים שאנחנו יוצאים נגדם למלחמה סדין אדום של דיסאינפורמציה
מכוונת.
“בהחלט .נכון".
אני חושב ששגיתם בסגידה ל"עגל הזהב" אשרף מרואן ,שהביא לכם את “הקונספציה
המצרית" וגרם לכם להאמין שברגע האמת הוא ידע להתריע — הגיעו המטוסים .או נשברה
הקונספציה.
“נכון .זאת הייתה טעות".
אני חושב ששגיתם בכך שנתתם משמעות גבוהה מדי ליכולת התרעת המלחמה באמצעות
“האמצעים המיוחדים".
“יכול להיות".
אני חושב ששגית ,באופן אישי ,כאשר שמעת מחקה ,אלוף פיקוד הצפון ,על חששותיו
הבלתי פוסקים מעיבוי הכוחות הסורי בגזרתו ולמרות ריבוי הסימנים המעידים מהשטח
148

המכון לחקר מודיעין ומדיניות

בסוריה וגם במצרים ,לא זימנת אליך ללשכתך את הקמ"נים הפיקודיים ,ובעיקר את קמ"ן
צפון ,סא"ל חגי מן?
“זאת ללא ספק הייתה טעות שלי ,ואתה כבר יודע שהיו לי עוד הרבה טעויות (צוחק)".
אני חושב שאמ"ן טעה בכך שלא הסביר לדרגים המדיניים שלמצרים יש יכולות מיידיות
לצאת למלחמה כוללת ,בשטח מוגבל עד  10ק"מ מזרחית לתעלה ,תחת מטריית הטילים.
“יכול להיות".
אני חושב שבישיבה ב־ 18באפריל  '73ראש הממשלה הוטעתה על ידך לחשוב שהיא
תוכל לקבל התרעה על יציאה מצרית למלחמה כוללת ,עד המיצרים ,באמצעות איתור
הכנות יבשתיות בעוד שהתרעה כזאת הייתה יכולה להתקבל בעיקר מול יכולות
אוויריות.
“נכון".
אני חושב ששגיתם בכך שלא שקללתם את הגעת שתי טייסות המיראז' וטילי הסקאד שיצרו
מאזן אימה ויכולות תקיפה בעומק ואולי היו אמורים ליצור סדקים במגדל הקונספציה.
“אני חושב שלא .מכל הידע שהיה לי אז אני חושב שהמצרים עצמם לא ראו בכמות
המיראז'ים שהגיעו אליהם ובסקאדים 'שובר שוויון' לגבי הליכה עד המיצרים .כי אם
הם היו רואים את זה אז הם היו הולכים עד המיצרים .שובר השוויון מבחינתם היו
צריכות להיות חמש טייסות תקיפה ארוכות טווח .ולא היה להם .המצרים לא ראו בזה את
הפיתרון .זה לא השובר שוויון שלו הם ציפו .זה לא השובר שוויון שעליו דיבר סאדאת
עם ברז'נייב .ולכן אין מה לדבר כאן על טעות שלנו".
אני חושב ששגיתם בכך שלא קראתם נכון את מהלך ההונאה המצרי־סורי שסימניו בלטו
לעין.
“המצרים והסורים עשו מהלך הונאה מצוין .האם היינו יכולים לשלוט על זה אז? לא
יודע .זאת גם שאלה לא חשובה .כן יכולנו לא יכולנו הם עשו הונאה והצליחו בה (חובט
על השולחן)".
את זה כולנו יודעים .אלא שלעניות דעתי “מועצת החכמים" של אמ"ן הייתה אמורה
לקלוט את הסימנים המחשידים ,להבין שאולי מדובר בהונאה ,לעשות קידוד מחדש של
החשיבה ,ולשנות את הסבירות למלחמה.
“אילו במחלקת המחקר היו אנשים יותר טובים ,יותר חכמים ,יותר פקחים ,יותר בעלי
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ניסיון — יכול להיות שהם היו עולים על זה .אבל זה מה שהיה לנו .אלה האנשים שהיו
לנו .וזה חשוב להבין .הקבוצה הזאת של החוקרים לא גילתה את זה".

אני חושב ששגיתם במזעור ידיעות שמעולם קודם לא היו כמותן :העברת תחמושת לגזרת
ים סוף .אישור לשבירת צום הרמאדאן .סגירת פורט סודן על ידי ספינות מלחמה וצוללות
מצריות .תרגיל גייסות מצרי שלא התחיל עדיין ויש הרבה סימני שאלה בנוגע אליו .תעבורת
קשר שקטה מהרגיל .שני אנשי מודיעין מצרים שנתפסו ביום שישי ואמרו מחר מלחמה
ב־ .14ידיעות שכולן יחד ,גם הן ,היו אמורות לרקוח את תובנת המלחמה בשער.
“אני מקבל את הגישה שלך .ועדיין מה השורה התחתונה? שהקבוצה הזאת (מחלקת
מחקר ,א"ב) לא הייתה מספיק טובה .זה אנשים .והאנשים האלה כנראה לא היו מספיק
טובים".
אני גם חושב ששגיתם באי הפנמת הפתעות/הונאות המודיעין הגדולות בעבר :לא היה גוף
מוסדי כזה במודיעין שעסק בלימוד והפנמת לקחי העבר ויכול היה לומר בקול רם — לאט
לכם עם הערכות מצב חד־משמעויות ודבקות בקונספציות .האם אתה מקבל את הערכתי?
“בהחלט .וזה גם היה לי ברור עוד לפני המלחמה והיה לי פיתרון לזה .וכאן אתה מוביל
אותי אל אחד השינויים שתכננתי לעשות במהלך הקדנציה שלי ,אבל לא הספקתי .תכננתי
להקים גוף חדש ,בעיקר של אנשי מבצעים ,לקחת אנשי מילואים ,אפילו אלופים ,ולהגיד
להם — תראו חבר'ה אני רוצה שאתם תעשו רק דבר אחד .תיכנסו לראש המצרי ,ותחפשו
איך לדפוק אותי .לא איפכא מסתברא .אני בכלל לא רוצה שתקראו את מה שאנשי המחקר
כותבים .אתם הגנרלים המצרים והסורים .תסבירו לי איך אתם דופקים אותנו .וזה היה
הפיתרון הנכון .כל העניין של האיפכא מסתברא זה ששוב יושבים כולם יחד ואתה אומר
שזה ורוד והיות ואני איפכא מסתברא אני אומר שזה לבן .היה בחור חכם אחד בין אנשי
המחקר ויום אחד הוא נתן לי סקירה .והסביר כך וכך .אמרתי לו תשמע נתת סקירה מיוחדת.
ואז הוא אמר לי — המפקד ,תן לי שעה ואני מוכיח לך את ההיפך .זה מראה לך עד כמה
ראש אמ"ן תלוי בכל החבר'ה האלה .מועצת החכמים הגדולה .ולכן תכננתי את הפרדת
המחקר ואת צוות אנשי האג"מ שיפעלו בנפרד .בלי להיות מושפעים מאף אחד".
אני חושב ששגיתם בהתייחסות מזלזלת לידיעות מסוכנים שכן התריעו .ההתרעה שלהם
לא התקבלה ברצינות הראויה .מסמסתם התרעות שאולי היה צריך להתייחס אליהן באופן
מחמיר יותר.
“ראה ,באופן קבוע כשמתקבלת אינפורמציה מסוכן מצורפת אליה הערכת המהימנות
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שלו .זה חוק .עכשיו באים ואומרים לי הסוכן הזה והזה אמר כך וכך .ומיד מוסיפים לי —
בשבע עשרה פעמים הקודמות הוא שיקר או לא דייק .מה אני צריך לעשות עם זה? יש לי
שלוש אפשרויות :האחת — לשכוח מזה .השנייה — לרוץ לדדו ולדיין ולהגיד הסוכן אמר
כך וכך .השלישית ,וזה מה שעשיתי — הסוכן אמר כך וכך אבל בעשר הפעמים האחרונות
הוא לא היה מהימן".

אני חושב שהדבר העיקרי שגרם לכל הטעויות שציינתי עד כה ,אולי אפילו לכולן ,הייתה
סגירות מחשבתית ,אולי אפילו “מאובנות מחשבתית" שאפיינה את מחלקת המחקר
של אמ"ן מודל  '73שהחליטה להתחבר לעטיני “הקונספציה המצרית" ולפיה כל עוד
לא יהיו להם חמש טייסות קרב־הפצצה ארוכות טווח הם לא יצאו למלחמה והמשיכה
לעשות זאת מבלי לשים לב שהפרה הפכה בעצם לפר שש אלי קרב .ולא היה מי שיתקע
בשופר .מעולם לא היה דיון באמ"ן על מלחמה כוללת ביעדים מוגבלים .אתה אמרת את
זה לוועדת אגרנט .והוסיף ואמר זאת אחריך עוזרך למחקר תא"ל שלו .מה זה אם לא
סגירות מחשבתית?
“אני תיכף אענה לך אבל לפני זה תענה לי אתה — האם אתה חושב שגם משה דיין
היה שבוי בקונספציה?"
כן.
“ודדו?"
אני מניח שגם דדו.
"והראש של מי במצרים היה לצאת למלחמה?"
סאדאת.
“ומי במדינת ישראל צריך להיות המומחה לראש מדינה אחרת? מי צריך להבין אותם
טוב מכולם? לקרוא אותם טוב מכולם? אריה שלו? ראש אמ"ן? הרי כל מה שאמרת לי
לפני זה על העלבון והכבוד הערבי אלו דברים ברמה של לאום".
נו ,באמת ,אתה מצפה מגולדה שתבין מה בדיוק עובר בראש של הערבים?
“בסדר .אבל דיין?"
דיין מבין.
“זאת אומרת כשאתה בא אלי בביקורת בהבנת הנפש המצרית אני אומר בסדר .אבל
אצלי המומחה להבנת הנפש המצרית זה סרן כך וכך .ובשבילי האורים ותומים בהבנת
נפשו של נשיא מצרים בכבודו ובעצמו זה משה דיין .אתה שואל שאלות מצוינות אבל
הכתובת לשאלות האלה זה הדרג של הממשלה .גולדה .משה דיין .ישראל גלילי .מי
שצריך לקרוא את הראש ואת המוטיבציה של ראש ממשלה אחרת זה ראשי המדינה
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שלנו .אני לא דורש מדיין להבין בטילים ,בתותחים במטוסים .אבל כן להבין מה עובר
בראשו של סאדאת .ולפי דעתי המומחה הכי גדול היה דיין".
אבל דיין לא עסק בניחושים .איך הוא יכול היה להבין מה עובר בראשו של סאדאת? מי
הביא לו את הנתונים?
“הוא קיבל את כל החומר הגולמי שאני קיבלתי וכמובן גם את כל הלקטים הרלוונטיים.
יותר מזה .היה לו הרבה יותר זמן ממני לקרוא .זאת אומרת שנינו קראנו את אותו החומר.
הוא היה יותר מומחה ממני לערבים .היה לו ניסיון של עשרות שנים .והיה לו יותר זמן
לקריאת החומר .ומכיוון שכך אני מצפה שאת הראש של סאדאת יקרא דיין ולא אריה
שלו.
“עכשיו בוא נחזור ל'קונספציה' .כפי שסיפרתי לך נלחמתי שנעזוב את התעלה ונזוז
למיצרים ולא הצלחתי .ואז אמרתי לעצמי — לגבי חציית התעלה אין לנו פיתרון .אז במה
נאחזתי? באלטרנטיבה .והאלטרנטיבה הייתה להאמין למה שאשרף מרואן העביר לנו.
יכולתי להגיד אני לא מאמין למידע שאשרף מרואן מעביר לנו ואז אני מודיע לכם שאין
לנו התרעה (דופק על השולחן)".
אלא שאת הקטע הראשון של התובנה שלך — יכולתם של המצרים לחצות את התעלה
עוד הלילה — היה צריך לטפטף יותר טוב לחבורה שאוחזת בהגה המדינה.
“יכול להיות".

אמ"ן לא היה לבד ב"מועצת הטועים" אלא ש כ ו ל ם ראו באמ"ן את “המגדלור" — הגוף
שאמור להתריע בפניהם האם פני הערבים למלחמה או שלום .ולכן למרות כל יתר הכשלים
שהיו במלחמה ,אולי אמ"ן הוא בכל זאת האשם המרכזי באירוע הזה שנקרא מחדל מלחמת
יום הכיפורים?
“תראה ,יש עוד אפשרות .אפשר לבוא ולהגיד האשמים הם אלה שהסתכלו על אמ"ן
כפי שהסתכלו .שהרי אם היו קצת בודקים היו מגלים שכל ההיסטוריה מוכיחה שאי
אפשר להתריע על התקפת הפתעה .מה אתה בעצם אמרת לי? בעיני הקברניטים אמ"ן
היה כמו אתרוג .ואני שואל למה עשיתם מאמ"ן אתרוג? הרי הוא לא אתרוג .ולמה הוא
לא? כי ההיסטוריה של האתרוג הזה ,מוכיחה שהוא אף פעם לא יכול להתריע .אם היו
לומדים את ההיסטוריה היו רואים שאין לזה שום סיכוי .אתם ,שהסתכלתם עליו ויצרתם
מארג ציפיות לא ריאלי .אתם נכשלתם".
זאת הירייה האחרונה בכיוונך .ואני מתנצל מראש על הבוטות .תגיד ,עם יד על הלב ,אחרי
ששיננתם ל כ ו ל ם (גם לשירותי המודיעין האמריקאיים) הסבר טוב ומשכנע מדוע הדברים
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הם לא כפי שהם נראים (מדוע כל הידיעות המדברות על מלחמה — שגויות); ואחרי שהקהתם
את חודן של ידיעות הסוכנים שכן התריעו; ואחרי שחזרתם ואמרתם ,שוב ושוב ,המצרים
והסורים לא יצאו למלחמה כוללת כל עוד לא התמלאו תנאי הקונספציה; ואחרי שאמרתם
שוב ושוב “סבירות נמוכה" .אפילו נמוכה מנמוכה .האם אחרי כל זה יכולתם להתקפל ולומר
בקול גדול — טעינו והטענו? האם יכולתם לעשות סיבוב פרסה של  180מעלות ולומר — זה
לא תרגילים שם במצרים וסוריה .ואולי בסיומו של יום היה בסך הכול מדובר באגו גדול מדי
שלא היה מאפשר לכם לעשות את זה אפילו אם הייתם מבינים שאתם טועים?
“דבר אחד נכון .היה צריך להיות אירוע קיצון על מנת שנשנה את ההערכה שלנו.
ואירוע כזה היה צריך להביא נקודת זמן .כל הוויכוח היה בנושא אחד .הזמן .כי זה שהם
רוצים ללכת למלחמה היה ידוע .זה שהיה להם כך וכך צבא ויכולות היה ידוע .מה שהיה
חסר לנו זה אינדיקציה על זמן .הייתה לנו אינדיקציה עקיפה על זמן .מה יהיה כשהם
יקבלו את המטוסים .אבל אני שוב חוזר ואומר הבעיה הייתה בעיית הזמן .אף אחד לא
חשב שהם לא ילכו למלחמה".
אני חוזר ושואל ומתנצל שוב על הישירות והבוטות — האם יכול להיות שחלק מאי
היכולת שלכם לשנות את הסבירות מנמוכה לגבוהה נבע בגלל חוסר נוחות להודות בטעות?
מאגו פגוע?
“מה פתאום .ממש לא .אם הייתי משוכנע ביום שישי בבוקר שהסבירות גבוהה הייתי
אומר סבירות גבוהה .הייתי אומר שזאת שאלה אווילית (צוחק)".
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מה היה המחדל הכי גדול של אגף המודיעין?
גדעון גרא — חוסר הקשר בין המודיעין במטכ"ל למודיעין בפיקודים .מה שסגן
סימנטוב וחבר'ה שישבו במעוזים ראו בשטח לא הגיע אלינו .לא חשנו את זה .היה
נתק מוחלט בין מודיעין המטה ומודיעין השטח.
אהרן לברן — המודיעין שם את כל יהבו על אשרף מרואן ולא פעל לפי כללי הספר.
כשעננים מתקדרים צא עם מטרייה ,תתכונן לגשם ,תתכונן לגרוע .וזה זעק לשמים.
וכולם אמרו ,כל עוד אשרף מרואן לא יתריע על מלחמה אפשר להיות רגועים גם אם
כל הסימנים מהשטח מראים אחרת .זאת הייתה הטעות הנוראה של המודיעין.
אביעזר יערי — שלושה כשלים .הראשון ,השפעת מלחמת ששת הימים שהייתה
הרקע שלא נתן לנו להבין את היכולות של הצבאות הערביים לעמוד במלחמה.
השני ,שלא הבנו את סאדאת .לו היינו מבינים אותו היינו יודעים כבר בסוף '71
וודאי ב־ '72שהאיש הזה הוא אישיות .יש לו לא רק מעמד אלא עמדה.
דבר אחרון שלא הסקנו את היכולת שלו כמנהיג להציע את הדבר הכי פשוט
שהיה לפני העיניים — לעשות התקפה כוללת בטווח הגנת הטילים.
זוסיה קניאז'ר (זיזי) — דרכי פעולה אפשריות לאויב .ענף ( 6מצרים ,א"ב) וענף 5
(סוריה ,א"ב) היו צריכים להציג דרכי פעולה אפשריות נוספות לתיאום אפשרי בין
סוריה ומצרים .פה הייתה הפאשלה.
יואב דייגי (פישי) — ביום שישי בבוקר אחרי פינוי המשפחות הסובייטיות מסוריה
ומצרים ,המודיעין היה צריך לזרוק את הקונספציה ולצעוק בקול גדול ,הסבירות
משתנה היכון למלחמה .והוא לא עשה זאת .וזאת הטעות הגדולה מכולן.
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אפילוג
מניסיוני אנחנו מתמודדים עם שדי העבר אם במקום לנעול אותם ולהטמינם דלת אמות
מתחת לאדמה אנחנו מציפים אותם לאור השמש והזרקורים .אלא שאז אנחנו נדרשים
לגילוי לב .האם ארבעים שנה אחרי האירוע ההוא ,יש אי אלו דברים שהיית רוצה לומר לעם
הזה שלא אמרת עד היום?
“כמו מה?"
לכוון אותך? תראה ,הדור שלי ,ואני נציג די אותנטי שלו ,כועס מאוד על שני דברים.
בעצם לא כועס .רותח .נתחיל דווקא בדבר השני .אנחנו כועסים על מדינת ישראל שאחרי
למעלה מארבעים שנה עדיין לא השכילה להפיק חלק מהלקחים החשובים של מלחמת יום
הכיפורים .עכשיו אני חוזר אליך .הטענה של הדור שלי ,שהמנהיגות הצבאית אף פעם לא
ידעה לעמוד באומץ מול הלוחמים ,להסתכל להם ישר בעיניים ולהגיד בכוונה מלאה טעינו.
טעות גדולה .אנחנו מבקשים את סליחתכם .והשאלה המופנית אליך אלי זעירא ,ראש אגף
המודיעין של צה"ל במלחמת יום הכיפורים ,היא האם ממרחק ארבעים שנה ועוד קצת אתה
יכול לומר שני משפטים כאלה :טעינו טעות גדולה .אנחנו מבקשים את סליחתכם.
“תראה ,יש הבדל בין בן אדם שעושה טעות מול מישהו ואומר אני מבקש סליחה ובין
קבוצה של אלף מפקדים .זה בכלל סיפור אחר".
אני לא מדבר על אלף מפקדים .אני מדבר על המפקדים הבכירים :דדו שכבר אינו בין
החיים .טליק שכבר אינו בין החיים .גורודיש שכבר אינו בין החיים .בני פלד שגם הוא כבר
אינו בין החיים .ויש אותך ,ראש אמ"ן אלי זעירא שתיבדל לחיים ארוכים .אותך אני יכול
לשאול את השאלה הזאת.
“אני אגיד לך .בתוך תוכי אני מבדיל עד היום בין קצין מטה ומפקד .ואני חושב
שהאחריות כלפי הציבור היא של המפקדים .של ראש הממשלה ,של שר הביטחון ,של
הרמטכ"ל .של מפקד חיל האוויר .של מפקד חיל הים .ככה אני חושב .וכל העניין הזה של
הדור שלכם שמחפש את הסליחה ורותח זה פריבילגיה שלכם .אני רוצה לספר לך משהו.
אתם לחמתם שלושה שבועות ארבעה שבועות אני לא יודע כמה .הדור שלי ,של דדו,
של טליק ,לחם שנה וחצי במלחמת העצמאות .יחסית נהרגו לנו פי עשרה יותר משלכם.
הטעויות של המפקדים היו מפה ועד תל אביב ואף פעם לא רתחנו עליהם ולא כעסנו
עליהם ולא ביקשנו סליחה (מרים את קולו ודופק על השולחן) .ואתם? כמו ילדים קטנים.
אתם ילדים קטנים ומפונקים (דופק שוב על השולחן וקולו נסדק) .המלחמות שלנו היו
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הרבה יותר גדולות .הקורבנות שלנו היו הרבה יותר גדולים .הטעויות של המפקדים
שלנו היו פי עשרה יותר וידענו — המפקדים שלנו עשו כמיטב יכולתם .ואף אחד מהדור
שלי לא העלה על דעתו בכלל לבוא ולהגיד מפקד חטיבה זאת ומפקד חטיבה זאת תבואו
לבקש מאיתנו סליחה .אתם פשוט חבורה של מפונקים ,שדורשים דרישות שמצחיקות
אותי .אנחנו הפסדנו אחוז אחד מכלל האוכלוסייה .להשוות את זה להיום? כמו לאבד
שבעים אלף הרוגים .במלחמת יום הכיפורים נהרגו יותר מאלפיים חמש מאות (כולל
בחודשי ההתשה שלאחר המלחמה — א"ב) .אני לא מזלזל חס וחלילה .כל אחד מההרוגים
זה עולם ומלואו .אבל לבוא ולהגיד אנחנו כועסים ותבקשו סליחה? אתם פשוט חבורת
ילדים מפונקים .לא נעלבת?"
לא .ועכשיו תורי להגיב על מה שאמרת.
ראשית ,אתם דור שונה מהדור שלנו .יותר עמידים .פחות יללנים ופחות בכיינים .ולכן
אני מקבל את נקודת הפתיחה שלך .אנחנו דור יותר יללן ובכיין .נקודה .אבל יש כאן עוד כמה
דברים שלא נגעת בהם .יש הבדל מאוד גדול בין מלחמת העצמאות למלחמת יום הכיפורים
לפחות בשלושה מישורים .הראשון ,מלחמת העצמאות על כל מה שקשור בה ,לא נפלה
בהפתעה על אף אחד .כולם היו מוכנים לפלישת צבאות ערב עם הכרזת המדינה ועזיבת
הבריטים .השני ,נושא האבדות .ראה ,אלי 6000 ,הרוגים זאת באמת מכה בלתי נתפסת
לאומה בת  650אלף איש .ועדיין זה אירוע שהתרחש במהלך שנה וחצי .אנחנו ,דור היללנים,
איבדנו כמעט  2300לוחמים בשלושה שבועות .אתה מבין? והאפקט המצטבר של נפילתם
בתקופה כל כך קצרה הוא קשה מנשוא .והנקודה האחרונה ,הדור שלכם יצא למלחמה מאומן
חלקית ,בלי פרטנזיות להיות הבריון של השכונה .להפך .מתוך חשש גדול ממה שעומד לבוא
עליו .הדור שלנו לעומתכם הגיע לאירוע המכונה מלחמת יום הכיפורים אחרי שש וחצי שנים
של מצעד זחיחות ,שיכרון כוח ,יהירות ושחץ .היינו הבריונים של המזרח התיכון .אף אחד לא
יעז לבוא עלינו .אף אחד לא יכול עלינו ,ואם יבוא מיד נרדוף ,נשיג ונחלק שלל .המפקדים
שלנו ,בניגוד לאלה שלכם ,יצרו מצג שווא מקיר לקיר .ואולי בגלל כל אלה ,בארבעים השנים
האחרונות צמח כאן דור הרבה יותר ביקורתי .והדור הזה שואל שאלות .ומותר לו לשאול.
וחשוב שהוא ישאל .והדור הזה ,ואתו ציבור רחב של חוקרים ושוחרי היסטוריה ולעתים גם
הילדים שלהם ,רוצים לדעת מה בדיוק קרה שם בקו פרשת המים של החברה הישראלית
ביום שבת  6באוקטובר .ואנחנו תוהים ,שוב ושוב ,איפה כל המפקדים הגדולים ההם ,דור
הפלמ"ח ,שפתאום אחרי סדרת טעויות קולוסאליות התחבאו ועדיין מתחבאים אחד מאחורי
הגב של השני ולא מסוגלים לבוא ולהגיד לנו :חבר'ה ,תקשיבו טוב ,היו כאן סדרת כשלים
ענקיים :אג"מיים ומודיעיניים .ואנחנו ,דור הפלמ"ח ,אומרים לכם “דור היללנים" — אל
תשכחו אף פעם שטובת המדינה וטובת ישראל עמדו תמיד בראש מעיננו .ולמרות זאת
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טעינו .טעות גדולה .אתם רוצים גם לשמוע אותנו מבקשים סליחה על זה שיותר מ־2500
חיילים נהרגו? אתם טוענים שיכול להיות שהיינו יכולים בכלל למנוע את זה? אולי רק
חלקית? את זה אתם רוצים לשמוע את זה? כן ,אנחנו רוצים לשמוע בדיוק את זה.
“ומה בדיוק אתה עשית עכשיו? עברת אתי על רשימת נושאים שריכזת .ואמרת
שלדעתך טעיתי בהם .חלק אמרתי שאני מודה .חלק טענתי שלא .לא הסתרתי שום דבר.
להפך .עשיתי יחד אתך רשימה של טעויות .אז מה ,עכשיו אני גם צריך לבקש ממך
סליחה?"
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האם בסיומן של  1200הדקות עם האלוף (בדימוס) אלי זעירא שיניתי את דעתי על
אחריות אמ"ן במחדל מלחמת יום הכיפורים? לא.
גם היום נותרתי אחד מ־ 900מתוך אלף שרואה את טעות ההערכה של אגף
המודיעין והעומד בראשו ,כאבן הראשה של מחדל יום הכיפורים.
האם בסיומן של  1200הדקות במחיצת האלוף (בדימוס) אלי זעירא אני עדיין
כועס עליו ,כפי שכעסתי כל השנים? לא.
אני גם יודע למה.
לא בגלל שאלי האיש נעם לי .והוא נעם לי מאוד.
אפילו לא בגלל שהבנתי שהאחריות על המחדל ההוא חייבת להתחלק עם רבים
אחרים מחוץ לאגף המודיעין.
הפסקתי לכעוס על זעירא גם ובעיקר בגלל סיבה פשוטה.
כי הגיע הזמן.
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